
Klauzula Informacyjna dla Newsletter SMS  w Przedsiębiorstwie Agroma Spółka 

zoo w Koszalinie  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Agroma Spółka 

zoo w Koszalinie , NIP 669-050-00-82, REGON 330086109  Nr KRS 0000048596 – Sąd 

Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego , ul. Szczecińska 14-16 , 

75-135 Koszalin posiadająca kapitał zakładowy 1.701 000,00 zł opłacony w całości , email 

sekretariat@agromakoszalin.pl , tel. 94 3439300 , reprezentowana przez Zarząd Spółki  

 

2) inspektorem ochrony danych jest Tomasz Mazur email tomaszmazur@agromakoszalin.pl 
tel. 94 3439315 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu towarów i usług własnych 

na podstawie art. 6 ust. 1 litera  a ,  Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie SMSAPI – platforma do wysyłki 
„wiadomości sms” ComVision Spółka zoo z siedziba w Gliwicach 44-100, ul. Toszecka 101   
,   KRS 0000350201 , REGON 241520885 , NIP 969 16 67 36  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania platformy 
SMS w Przedsiębiorstwie Agroma Spółka zoo w Koszalinie.  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest  warunkiem otrzymania 
ofert marketingowych towarów i usług Przedsiębiorstwa Agroma Spółka zoo w Koszalinie .  

10) Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie 
profilowania .  
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