
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
dla kontrahentów – prelegentów/lustratorów/świadczeniobiorców 

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 
 

 
Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych na 

podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, e-mail: kzrrsp@kzrrsp.pl; tel./fax.: 22 

826 75 91;  826 26 74;  826 26 75. (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:  

1) zawierania oraz wykonywania umów;  

2) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w 

związku z wykonaniem umowy; 

3) zabezpieczenia swoich roszczeń i ochrony przed roszczeniami z Państwa strony;  

3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:  

1) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za 

prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń względem 

kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów.   

4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty będące członkami Administratora; współpracujące z 

Administratorem w zakresie m.in.:, obsługi prawnej, obsługi informatycznej oraz instytucje 

państwowe, uznawane za odbiorców danych.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego 

zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu 

przedawnienia się roszczeń Administratora.  

6. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w 

dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy 

przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych 

względem instytucji państwowych.  

7. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

8. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań 

poprzedzających zawarcie umowy lub jej należyte wykonanie.  

9. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl 

 

Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

z siedzibą w Warszawie 
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