
Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że: 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

nawiązania kontaktu z Administratorem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Good Food Products sp. z o.o. (dalej: „GFP”) z 

siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Szumin 15, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 0000371110, NIP 5272642465, REGON: 142709062nr BDO 000056349. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania zgłoszenia i przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego nieprawidłowości w GFP lub innego stosownego 

postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia 

odpowiednim organom ścigania. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GFP, przez 

który należy rozumieć rozpoznanie zgłoszenia i przeprowadzenie postepowania 

wyjaśniającego dotyczącego nieprawidłowości w GFP oraz ewentualnego przekazania 

zgłoszenia odpowiednim organom ścigania (art. 6 ust. 1 pkt lit. f RODO). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozpoznania zgłoszenia, do czasu zakończenia 

postępowania wyjaśniającego lub innego stosownego postępowania oraz przechowywane 

będą w celach archiwalnych przez okres 12 miesięcy lub do czasu wniesienia skutecznego 

sprzeciwu. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji 

zadań przez GFP. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom 

realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do GFP to: żądanie dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

sprzeciwu i przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 9 poniżej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO. 

9.  GFP powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

poczty elektronicznej: iod@goodfood.pl  

10.  Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. 

11.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 
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