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W związku ze wzajemną współpracą, POL-AGENT Sp. z o.o. zostaje upoważniony przez Państwo do 

gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, w tym 

także podmiotom spoza obszaru EOG, Państwa danych osobowych zwykłych oraz danych osobowych 

zwykłych osób z Państwem współpracujących, w celu wykonania umów łączących obie Strony. Dane 

osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń POL-AGENT Sp. z o.o. związanych z 

wykonaniem umowy. POL-AGENT Sp. z o.o. zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Mają Państwo prawo do wglądu, korekty oraz żądania 

usunięcia danych. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzoru. W przypadku powierzenia Państwu 

danych osobowych przez POL-AGENT Sp. z o.o. w celu wykonania umowy, zobowiązują się Państwo 

podjąć analogiczne środki, a przetwarzanie danych będzie się odbywała na takich samych zasadach. 

 

 

In accordance with our cooperation, POL-AGENT Co. Ltd is authorized by the you to collect, process 

and to transfer to third parties, including entities outside EEG, your ordinary personal data and ordinary 

personal data of your subcontractors and your every cooperator in purpose of performing our 

agreements. The personal data will be processed until every POL-AGENT Co. Ltd. claim connected 

with our agreement will expire. The POL-AGENT Co. Ltd. is providing the proper security measures 

of  personal data processing, in accordance with the provisions of 27th April 2016 Regulation of the 

European Parliament and Council (EU) No. 2016/679. You have a right to access to personal data 

processed by the POL-AGENT Co. Ltd. and you have a right to demand the rectification or erasure of 

this personal data. You have a right to lodge a complaint with a supervisory authority. In case of 

transferring the personal data from the POL-AGENT Co. Ltd. to you in purpose of performing our 

agreement, you are obliged to provide analogues security measures, and the personal data will be 

processed one the same rules. 

 

 


