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I. Wstęp
Monsanto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22 („Monsanto”,
„my”, „nasz” lub „nas”) chce usprawnić proces prowadzenia przez nas transakcji z naszymi dostawcami oraz
ułatwić prowadzenie z Państwem współpracy.
W świetle powyższego korzystamy z SAP, platformy ARIBA, RDC, Salesforce.com i innych narzędzi IT, które
przetwarzają niektóre Państwa informacje osobowe do celów związanych z zamówieniami, w tym
przetwarzanie zamówień kupna, faktur i płatności oraz dokonywanie obowiązkowej analizy due diligence.
Jeżeli dostarczają Państwo dane osobowe jakichkolwiek osób innych niż Państwo sami, wówczas gwarantują
Państwo, że przed ujawnieniem takich informacji osobowych otrzymali Państwo zgodę tej osoby na
przetwarzanie jej informacji osobowych zgodnie z niniejszą informacją.
Do Państwa uznania należy decyzja, czy przekazać swoje dane osobowe Monsanto do celów określonych
poniżej, kontynuując udział w naszym procesie wyboru sprzedawcy. W przypadku odmowy nie będzie z tego
powodu żadnych konsekwencji dla Państwa, jednak ograniczy to naszą zdolność do ułatwienia naszych
transakcji prowadzonych z Państwem w przypadkach, gdzie takie informacje są wymagane.
Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych („RODO”) oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa o ochronie danych.
Ponadto, zastosowanie ma nasza Polityka Prywatności, której treść można pobrać tutaj.
II. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu
Firma Monsanto mogła gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać następujące kategorie danych:
- Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe takie jak: Imię i nazwisko (nazwa), szczegółowy
adres, telefon, faks, telefon komórkowy, strona internetowa, e-mail, adres IP, cookies, data urodzenia, płeć,
wykonywany zawód, dźwięki lub obrazy;
- Geolokalizacja (długość/szerokość geograficzna); oraz
- Kod podatkowy i szczegółowe dane dotyczące banku, kredytu oraz finansowe, w tym stanu
właścicielskiego spółki, dyrektorów, sprawozdań finansowych oraz;
- Podczas nawiązywania przez nas relacji z Państwem, mamy obowiązek prawny prowadzenia ocen i
zgodności z obowiązkową analizą due diligence na mocy globalnych polityk antykorupcyjnych;
- W zakresie dozwolonym przepisami prawa, odnośnie do danych dotyczących sporów sądowych
wniesionych do sądów i trybunałów oraz administracyjnych organów sądowych lub informacji
udostępnionych publicznie, gromadzimy i wykorzystujemy dane dotyczące podejrzenia, ścigania lub skazania
w sprawach związanych z przestępstwami karnymi, oraz sankcjami administracyjnymi, o ile to konieczne, do
celów prowadzenia naszych własnych sporów sądowych oraz oceny i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
zobowiązań regulacyjnych, w tym dotyczących prania brudnych pieniędzy, oszustw, korupcji, terroryzmu,
przestępczości zorganizowanej, zgłaszania działań regulacyjnych i podejrzanych, embargo i innych ryzyk
regulacyjnych oraz powiązanych zobowiązań
- Z innych powodów biznesowych – Audyt spółki, analiza i raportowanie skonsolidowane, zarządzanie
relacjami z Dostawcą, księgi i rejestry, zamówienia, w celu przygotowania i przeprowadzenia fuzji, przejęcia,
sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży składników majątku lub jakiegokolwiek innego rodzaju transakcji
spółki, w odniesieniu do zapisanego obrazu i/lub dźwięku Dostawców oraz Osób do Kontaktu Dostawcy, w
celach związanych z marketingiem/reklamą oraz poprawą jakości, zarządzania sporami, w celu przetwarzania
wniosków pochodzących od organów publicznych lub sądów, zajmowania się sprawami prawnymi, w celach
związanych ze szkoleniem, świadczeniem usług doradczych oraz porad, zgodności z obowiązującymi
przepisami praw, regulacjami oraz politykami i procedurami Monsanto; i/lub
- Firma Monsanto może kontaktować się z Państwem w celach marketingu bezpośredniego (związanych z
naszą relacją wynikającą z umowy); obejmuje to informowanie Państwa o produktach i usługach Monsanto,
ofertach specjalnych, zaproszeniach, newsletterach wysyłanych pocztą, faksem oraz w wiadomościach e-mail,
SMS, MMS oraz za pomocą innych środków elektronicznych.
- Wysyłanie do Państwa ankiet pocztą, faksem, w wiadomościach e-mail, SMS, MMS i za pomocą innych
środków elektronicznych i statystyk.
III. Czas przechowywania
Informacje gromadzone i przetwarzane w powyższych celach nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne
w określonym celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Gdy Monsanto
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nie będzie już potrzebować Państwa danych osobowych, wówczas usuniemy je ze swoich systemów i rejestrów
i/lub podejmiemy kroki w celu ich odpowiedniej anonimizacji, tak aby nie można już było Państwa
zidentyfikować na ich podstawie (chyba że będziemy musieli zachować Państwa informacje w celu zgodności
ze zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, którym podlega Monsanto). Możemy wykorzystywać Państwa
zanonimizowane informacje do celów badawczych i innych, opisanych powyżej. Dane osobowe zawarte w
umowach, komunikatach i pismach biznesowych mogą podlegać wymaganiom ustawowym dotyczącym
przechowywania danych, z których może wynikać obowiązek przechowywania do 10 lat. Wszelkie inne dane
osobowe będą zasadniczo usuwane po ustaniu relacji biznesowej oraz zgodnie z naszą Polityką Zarządzania
Rejestrami.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych. W większości przypadków
podstawę prawną będzie stanowić jedno z poniższych:
(a)
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną lub w celu
podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(a) RODO).
(b)
Przetwarzanie jest konieczne w celu zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu
podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).
(c)
Przetwarzanie jest konieczne do celów związanych z dochodzonymi przez nas lub osoby
trzecie prawowitymi interesami (np. inne podmioty w ramach Grupy Monsanto), chyba że nad
takimi interesami przeważają Państwa interesy lub prawa fundamentalne i wolności, które
wymagają ochrony danych osobowych (art. 6(1)(c) RODO). Takie interesy służą osiągnięciu
celów wskazanych powyżej w ust. II oraz innych celów biznesowych, takich jak audyt spółki,
analiza i skonsolidowane raportowanie, zarządzanie relacjami z klientem, księgi i rejestry,
zamówienia, w celu przygotowania i przeprowadzenia fuzji, przejęcia, sprzedaży
przedsiębiorstwa, sprzedaży składników majątku lub innego rodzaju transakcji
korporacyjnych. Kiedy przetwarzamy nasze dane osobowe w celu spełnienia naszych
prawowitych interesów, wdrażamy solidne zabezpieczenia, aby zapewnić, że Państwa
prywatność jest chroniona oraz że nad naszymi prawowitymi interesami nie przeważają
Państwa interesy lub prawa fundamentalne oraz wolności. Można zażądać dodatkowych
informacji na gruncie tego uzasadnienia oraz odpowiedniego wyważenia interesu, kontaktując
się z nami przy użyciu danych określonych w ust.VIII.
(d)
Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej
określonych celów (art. 6(1)(a) RODO w odniesieniu do danych wrażliwych art. 9(2)(a)
RODO). Jeśli udzieli Państwo zgody, wówczas mają Państwo zawsze prawo wycofać swoją
zgodę, kontaktując się z nami przy użyciu danych określonych w ust.VIII. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej
wycofaniem.
V. Przeniesienie do odbiorców
W ramach grupy Monsanto: Nasz podmiot macierzysty – Monsanto Company, z siedzibą w USA i każda z jego
spółek stowarzyszonych i podmiotów zależnych (spółka stowarzyszona lub podmiot zależny, w tym nasza
firma, będą zwane „Spółką Stowarzyszoną Monsanto” patrz tutaj) mogą otrzymywać Państwa dane osobowe,
które są niezbędne do celów przetwarzania określonych powyżej.
Niektórym osobom trzecim: Organy państwowe, dostawcy, niezależni doradcy zewnętrzni (tacy jak audytorzy
lub radcy prawni) oraz inne osoby trzecie mogą również otrzymywać Państwa dane osobowe w celu zgodności
z wnioskami oraz żądaniami w oparciu o przepisy prawne.
Niektórym podmiotom przejmującym lub przejmowanym: W przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub
części Monsanto lub jeśli Monsanto nabywa i przyjmuje inny podmiot do Grupy Monsanto, wówczas Państwa
dane osobowe zostaną przeniesione na inny podmiot przed dokonaniem transakcji (np. podczas analizy due
diligence) lub po dokonaniu transakcji, z zastrzeżeniem wszystkich praw stanowionych przez obowiązujące
przepisy prawa, w tym jurysdykcje, w której znajduje się inny podmiot.
Podmiotom przetwarzającym dane: Niektórzy usługodawcy zewnętrzni, tacy jak wsparcie IT, dostawcy usług
logistycznych i marketingowych, stowarzyszeni lub niestowarzyszeni, otrzymają Państwa dane osobowe w celu
ich przetwarzania zgodnie z odpowiednimi instrukcjami („Podmioty Przetwarzające”), o ile jest to konieczne do
celów związanych z przetwarzaniem, a w szczególności w celu zapewnienia wsparcia IT i innego rodzaju
wsparcia administracyjnego, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi czynnościami.
Podmioty Przetwarzające podlegają w ramach umowy zobowiązaniom do wdrożenia odpowiednich środków
bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać dane osobowe
wyłącznie zgodnie z poleceniami. Usługodawcy zewnętrzni mogą działać jako niezależni administratorzy
danych, (oraz wyznaczone przez nich podmioty przetwarzające dane osób trzecich) do realizacji celu opisanego
powyżej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione również osobom trzecim świadczącym na rzecz
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Monsanto lub Grupy Monsanto odpowiednie usługi przewidziane umową związane z powyżej opisanymi celami
lub, jeżeli będzie to wymagane przez stosowne przepisy prawne, w celach podatkowych i innych. Dane
osobowe mogą zostać ujawnione także w związku z jakimikolwiek przyszłymi propozycjami sprzedaży
przedsiębiorstwa bądź z powstaniem lub propozycjami powstania spółek typu joint-venture.
Przewiduje się, iż wyżej określeni odbiorcy, którzy otrzymają lub będą mieli dostęp do Państwa danych
osobowych, znajdują się na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
• W przypadku odbiorców znajdujących się poza EOG, niektórzy są certyfikowani na podstawie
postanowień Tarczy Prywatności UE-USA oraz innych, obowiązujących w państwach, w których mają
zastosowanie odpowiednie decyzje dotyczące ochrony prywatności, zgodnie z art. 45 RODO. Ci
odbiorcy znajdują się na obszarze USA (jeśli są certyfikowani zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA)
oraz państwach, w których obowiązują odpowiednie decyzje dotyczące ochrony prywatności [tutaj], i,
w każdym przypadku, przeniesienie jest tym samym uznawane jako objęte odpowiednim stopniem
ochrony danych z perspektywy unijnego prawa o ochronie danych.
•
Inni odbiorcy znajdujący się w państwach, które nie powołują się na odpowiedni stopień ochrony z
perspektywy przepisów prawa unijnego o ochronie danych (w szczególności, USA (jeśli odbiorca nie
jest certyfikowany na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA) link tutaj). Podejmiemy wszelkie
niezbędne kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych z EOG jest odpowiednio
chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
W odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw, które nie zapewniają odpowiedniego
poziomu ochrony danych, będziemy opierać nasz proces przekazywania danych na odpowiednich
zabezpieczeniach, takich jak obowiązujące zasady korporacyjne (art. 46(2)(b), 47 RODO),
standardowe klauzule dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub
organy nadzorcze (art. 46(2)(c) lub (d) RODO), zatwierdzonych kodeksach postępowania wraz z
obowiązującymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy (art. 46(2)(e) RODO) lub zatwierdzonymi
mechanizmami certyfikacji wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy (art. 46(2)(f)
RODO). Mogą Państwo zażądać egzemplarza takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z
nami w sposób wskazany poniżej w ust. VIII.
VI. Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22(1) i (4) RODO
oraz, jeśli tak się jednak stanie, przekażemy Państwu co najmniej w tych przypadkach istotne informacje
dotyczące zaangażowanej logistyki oraz znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą.
VII. Państwa prawa
Prawo do wycofania Państwa zgody: Jeśli udzielili Państwo zgody na niektóre rodzaje czynności
przetwarzania, mogą Państwo zawsze wycofać tę zgodę bez konsekwencji na przyszłość. Takie wycofanie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody. Mogą Państwo
wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany szczegółowo w ust.VIII.
Dodatkowe prawa dotyczące ochrony prywatności: Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych, mają Państwo prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (ii) żądania sprostowania
swoich danych osobowych; (iii) żądania usunięcia swoich danych osobowych; (iv) żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych; (v) żądania przeniesienia danych; i/lub (vi) sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych. Poniżej znajdują się dalsze informacje dotyczące Państwa praw w
zakresie, w jakim ma zastosowanie RODO. Należy zauważyć, że te prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z
obowiązującymi (miejscowymi) przepisami o ochronie danych osobowych.
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Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych: Jak przewidują obowiązujące przepisy
prawa o ochronie danych osobowych,mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy
dane dotyczące Państwa są przetwarzane bądź nie, oraz, jeśli tak jest, zażądać dostępu do danych
osobowych. Informacje związane z dostępem dotyczą, m.in. celów przetwarzania, kategorii rzeczonych
danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione. Powyższe nie stanowi jednak prawa absolutnego i interesy innych osób mogą ograniczyć
Państwa prawo do dostępu do informacji.
Mają Państwo również prawo otrzymać bezpłatnie egzemplarz danych osobowych będących
przedmiotem przetwarzania. Jeśli zażądają Państwo dodatkowych egzemplarzy, możemy naliczyć
zasadną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.
•
Prawo do żądania sprostowania: Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych
osobowych,mają Państwo prawo uzyskać od nas sprostowanie nierzetelnych danych osobowych
dotyczących Państwa. W zależności od celów przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
•
Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa
o ochronie danych osobowych,mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych
dotyczących Państwa, a my możemy zostać zobowiązani do dokonania takiego usunięcia.
•
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania: Jak przewidują obowiązujące przepisy prawa o
ochronie danych osobowych,mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych, a my możemy zostać zobowiązani do wprowadzenia takiego ograniczenia. W tym
przypadku odpowiednie dane osobowe zostaną oznaczone i mogą być przez nas przetwarzane jedynie
do pewnych celów.
•
Prawo do żądania prawa do przenoszenia danych: Jak zostało określone w obowiązujących
przepisach prawa o ochronie danych,mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych
dotyczących Państwa, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo do przesyłania tych
danych osobowych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, gdy przetwarzanie jest
prowadzone w sposób zautomatyzowany i ma za podstawę zgodę określoną w art. 6(1)(a) RODO lub
art. 9(2)(a) RODO lub umowę zgodnie z art. 6(1)(b) RODO.
•
Prawo do sprzeciwu: W niektórych okolicznościach mają Państwo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych, na podstawach odnoszących się do Państwa określonej sytuacji, w
każdym czasie podczas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6(1)(f)
RODO, a my zostaniemy w ten sposób zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych
osobowych. Jeśli przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz jeśli skorzystają Państwo z tego prawa, wówczas Państwa dane osobowe nie będą już
przetwarzane przez nas do takich celów. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa kontaktując się z
nami, używając danych wskazanych w ust.VIII.
Aby wykonać swoje prawa, prosimy skontaktować się z nami w sposób określony poniżej w ust.VIII.
Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w odpowiednim Państwie Członkowskim tutaj (np. według miejsca zamieszkania, pracy lub
domniemanego naruszenia RODO).
•

VIII. Dane kontaktowe Monsanto i inspektora ochrony danych
Monsanto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22
emea.datasubjectsrights@monsanto.com jest administratorem odpowiedzialnym za dane osobowe, które
gromadzimy i przetwarzamy.
Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych EME pod adresem:
dan.manolescu@monsanto.com
Jeden egzemplarz niniejszego dokumentu jest przeznaczony dla Państwa.
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