
Informacja dot. przetwarzania  
danych osobowych konsumentów  

 

Cieszymy się, że zostaliście Państwo naszymi klientami. Zachęcamy do korzystania z naszych 
produktów i przesyłania informacji o stosowaniu produkowanych przez nas nawozów. 
W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego wymaganego przepisami rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych, chcieliśmy przedstawić Państwu kilka informacji.  

1. Kto przetwarza moje dane osobowe (kto jest administratorem moich danych 
osobowych)?  

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Richard Ast prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą AST Richard Nawozy Naturalne Pakowanie i Handel z siedzibą ul. 
Gorzycka 173, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Za wszystkie kwestie związane z ochroną danych 
osobowych odpowiada Richard Ast, z którym można kontaktować się pisemnie lub mailowo 
na następujące adresy:  

AST Richard  
Nawozy Naturalne 
Pakowanie i Handel 
ul. Gorzycka 173 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

richardast@astvit.com.pl 

2. W jakich celach będą przetwarzane moje dane osobowe?  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach:  

 w celu wykonania umowy zawartej z Richardem Ast,  

 w celu marketingu produktu Astvit (tylko po uzyskaniu wyraźnej Państwa zgody),  

 w innych celach związanych nierozerwalnie z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak 
np. prowadzenie księgowości, wykonywanie zobowiązań z rękojmi za sprzedany towar.  

Nie zbieramy więcej danych, niż jest to absolutnie niezbędne dla wykonania umowy. Musimy 
jednak mieć wiedzę, kto jest naszym klientem i gdzie ma nastąpić dostawa towaru - przede 
wszystkim w tym celu zbieramy dane osobowe. Oprócz tego musimy prowadzić księgowość, 
więc musi przechowywać dane osobowe znajdujące się np. na fakturach VAT. Jesteśmy też 
zobowiązani do udzielenia rękojmi na sprzedawany towar, w związku z czym również będzie 
dochodziło do przetwarzania Państwa danych osobowych.  

Wiele osób używających nawozu Astvit chce się podzielić spektakularnymi efektami, które 
osiągnęły stosując nasz nawóz. Cieszymy się niezmiernie z każdej opinii przesłanej do nas, a 
także umieszczamy je na naszej stronie internetowej, żeby podzielić się nimi z innymi 
użytkownikami Astvitu. Jeśli przyślecie Państwo zdjęcia zawierające Wasz wizerunek, 
potraktujemy to jako zgodę na zamieszczenie tych zdjęć na naszej stronie internetowej.  

3. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?  

Nie chcemy wiedzieć więcej, niż to jest niezbędne do wykonania naszej pracy. Musimy 
jednak wiedzieć, z kim zawieramy umowę, a więc poprosimy Państwa o podanie swojego 
imienia i nazwiska. Musimy wiedzieć, gdzie ma nastąpić dostawa, czyli poprosimy o podanie 
adresu dostawy i kontaktowego numeru telefonu (dla kuriera). W przypadku wystawienia 
faktury VAT musimy na niej umieścić adres kupującego. Dla ułatwienia współpracy 
poprosimy też o podanie adresu email. Otrzymując potwierdzenia przelewu będziemy 
przetwarzać numer rachunku bankowego. W przypadku przesłania zdjęć z wizerunkiem, 
będziemy przetwarzać Państwa wizerunek.  



4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?  

Podanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy nie jest obowiązkowe, ale 
jeśli nie zostaną one podane, to nie będziemy w stanie zawrzeć lub wykonać umowy. Chodzi 
o takie dane jak imię i nazwisko kupującego, adres dostawy, numer telefonu, numer 
rachunku bankowego.  

Z kolei przesłanie zdjęć z Państwa wizerunkiem jest całkowicie dobrowolne i nie będzie miało 
jakiegokolwiek wpływu na wykonanie umowy, której jesteście Pańśtwo stroną.  

5. Jakie są podstawy przetwarzania danych?  

Państwa dane przetwarzane są dlatego, że jest to niezbędne do wykonania łączącej nas 
umowy albo do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Dane 
osobowe przetwarzamy także z uwagi na konieczność spełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na nas (np. prowadzenie księgowości, spełnienie roszczeń z rękojmi). Ponadto 
dane przetwarzamy w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. 
marketingu.  

6. Czy moje dane zostaną komuś przekazane?  

Jak chyba niemal każda firma działająca na rynku korzystamy z usług podwykonawców, np. 
biura rachunkowego, hostingu czy firm dostarczających rozwiązania informatyczne. Za 
każdym razem zobowiązujemy takich podwykonawców do zachowania w poufności Państwa 
danych osobowych i usunięcia ich po upływie okresu, w którym przetwarzanie danych było 
uzasadnione.  

Państwa dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, ale nie będą też służyć 
automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przekazanie takie nastąpi 
wyłącznie w przypadku stosowania rozwiązań informatycznych, które wykorzystują serwery 
położone poza Unią Europejską (np. serwisy Facebook, YouTube). W każdym wypadku 
Administrator będzie korzystać z rozwiązań dostawców, którzy przestrzegają postanowień 
programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).  

7. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora?  

Mogą Państwo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli 
stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, 
możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.  


