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Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności opisu je sposób, w jaki Copa (Komitet Rolniczych Organizacji
Zawodowych) oraz Cogeca (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych), stowarzyszenia nonprofit nieposiadające osobowości prawnej z siedzibą na Rue de Trèves 61, 1040 Bru ksela
(Belgia), nr przedsiębiorstwa 0850.074.148, przetwarzają dane osobowe.

Wyrażenie „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji dotyczących
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Copa-Cogeca jako administrator danych stara się przetwarzać Państwa dane
osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz u chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych lub „RODO”).
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

Jakie dane są gromadzone przez Copa-Cogeca?
Dane osobowe są zbierane przez Copa-Cogeca bezpośrednio od Państwa, albo w
formie u mowy, albo w formie doku mentu wypełnianego przez Państwa, albo też z
powodu ich przekazania przez Państwa.
Rodzaje gromadzonych danych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane
kontaktowe, jak również pewne cechy osobowe (takie jak wiek, płeć lu b stan
cywilny) lu b dane dotyczące wykształcenia lu b zatru dnienia i wykonywanego
zawodu.
W jaki sposób Copa-Cogeca wykorzystuje Państwa dane osobowe?
Copa-Cogeca wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu ich przetwarzania:
-

W ramach administracji członkami Copa-Cogeca;

-

W ramach zarządzania osobami kontaktowymi i kontaktami;

-

W ramach zarządzania podatkami lub księgowością;

-

W ramach środków bezpieczeństwa;

-

W ramach badań naukowych lub statystycznych.

W zależności od konkretnego przypadku , podstawą prawną przetwarzania danych
jest:
- Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych;
Copa - Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu
EU Transparency Register Number | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

-

Konieczność u mowna, taka jak przygotowanie lu b wykonanie u mowy
(dostarczenie danych osobowych warunkuje zawarcie umowy);

-

Przestrzeganie obowiązku prawnego, któremu podlega Copa-Cogeca;

-

Uzasadniony interes Copa-Cogeca, tj. osiągnięcie celu

niedochodowego

promowanego przez Copa-Cogeca.
Z wyjątkiem legalnego okresu przechowywania, dane będą przechowywane przez
Copa-Cogeca przez okres nie dłu ższy niż 10 lat od zakończenia stosu nku z daną
osobą.
Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?
Copa-Cogeca może przekazywać Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom
lu b może być prawnie zobowiązana do przekazania ich władzom krajowym i
eu ropejskim, ich członkom oraz pracownikom tych członków, ich doradcom,
uniwersytetom i ośrodkom badawczym.
Copa-Cogeca nie przekazu je danych osobowych poza Eu ropejski Obszar
Gospodarczy.
Jakie są Pań stwa prawa w odniesieniu do przetwarzania Pań stwa
danych osobowych?
W ramach RODO mają Państwo prawo do:
-

Uzyskania dostępu do danych i ich kopii;

-

Skorygowania danych, jeśli są nieprawidłowe;

-

Usu nięcia lu b ograniczenia przetwarzania danych (prawo do „bycia

-

zapomnianym”);
W przypadku gdy podstawa prawna przetwarzania danych opiera się na

-

zgodzie, cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Copa-Cogeca u su nie
następnie Państwa dane;
Przenoszenia danych, w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie
lu b zobowiązaniu u mownym. Prawo to oznacza możliwość otrzymywania
danych w u stru ktu ryzowanym formacie, powszechnie u żywanym i czytelnym
dla u rządzeń oraz przesłania ich do innego kontrolera bez u tru dniania tego
przez Copa-Cogeca.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (w Belgii od dnia 25
maja 2018 r. jest to organ ochrony danych).

Aby skorzystać z tych praw, należy spełnić waru nki określone w RODO.
Alternatywnie, dla ułatwienia, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem
podanym poniżej.

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane?
Zgodnie z wymogami prawnymi, Copa-Cogeca stworzyła odpowiedni system
ochrony danych osobowych. Środki te obejmu ją środki techniczne i organizacyjne
niezbędne do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lu b bezprawnym
zniszczeniem, u tratą, zmianą, nieu prawnionym u jawnieniem lu b dostępem do
danych osobowych.

Niemniej jednak należy jasno powiedzieć, że żaden system nie może zagwarantować
stu procentowego bezpieczeństwa. Dlatego też Copa-Cogeca pozostaje do Państwa
dyspozycji we wszelkich kwestiach związanych z pou fnością lu b bezpieczeństwem
Państwa danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować?
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw do ochrony danych osobowych lub w razie
jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo wysłać
wiadomość e-mail na adres mail@copa-cogeca.eu lub skontaktować się z nami bezpośrednio:

COPA-COGECA
Rue de Trèves 61
1040 Bruksela
Belgia
Aktualizacje:
Należy pamiętać, że Copa-Cogeca zastrzega sobie prawo do aktu alizacji tego
dokumentu od czasu do czasu.

