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REGULAMIN SERWISU „KATALOG HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ” 
 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Związek „POLSUS” na rzecz Użytkowników (hodowców) 
usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Katalogu. 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Katalog Hodowców Trzody Chlewnej (dalej „Katalog”) jest narzędziem internetowym dostępnym 
na witrynie www.hodowcy.polsus.pl, który prowadzony jest przez Polski Związek Hodowców i 
Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Ryżowej 90, 
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000104403, NIP 526-17-18-940, Regon 000872680 (dalej 
Usługodawca). 

2. Usługodawca udostępnia Katalog, czyli profesjonalne narzędzie internetowe służące do 
skutecznego kontaktu z hodowcami trzody chlewnej. Na łamach tego Katalogu prezentowane są 
profile hodowców trzody chlewnej z całej Polski, u których  Usługodawca prowadzi ocenę 
wartości użytkowej. 
 

II. ZAKRES USŁUG 
1. Katalog, dostępny pod adresem: www.hodowcy.polsus.pl to internetowa baza teleadresowa 

zawierająca treści o charakterze promocyjnym Hodowców Trzody Chlewnej, prowadzony przez  
PZHiPTCh „POLSUS” w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie, przeglądanie i poszukiwanie 
hodowców trzody chlewnej ze względu na specyficzne kategorie umieszczone w Katalogu. 

2. Zakres publikowanych danych: 
a) informacje dotyczące hodowanych ras 
b) bieżące wyniki wartości użytkowej 
c) aktualne certyfikaty 
d) dane kontaktowe 
e) adresy stron www 
f) zdjęcia i filmy prezentujące gospodarstwa 
g) inne ważne informacje dotyczące hodowli 

3. Dzięki temu Katalogowi zapewniamy bezpośredni kontakt potencjalnym nabywcom materiału 
hodowlanego z hodowcami PZHiPTCh „POLSUS”, których Wpisy będą widniały w niniejszym 
Katalogu. 

 
III. SPOSÓB GROMADZENIA I ADMINISTRACJI DANYCH 

1. Treść Wpisu do Katalogu i zakres informacji pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala 
jego treść. Treść Wpisu musi być zgodna ze stanem faktycznym i musi być zaakceptowany także 
przez Usługodawcę. 

2. Treść Wpisu do Katalogu i zakres informacji pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala 
jego treść. Treść Wpisu musi być zgodna ze stanem faktycznym i musi być zaakceptowany także 
przez Usługodawcę. 

3. Wpis dostępny jest dla wszystkich użytkowników Internetu. 
4. Do dokonywania zmian w treści Wpisu lub udzielonych zgód w ramach Katalogu, wymagany jest 

kontakt tylko i wyłącznie z Użytkownikiem lub z osobą przez niego do tego celu umocowaną. 
5. Dodanie Wpisu do Katalogu następuje po uzyskaniu akceptacji niniejszego regulaminu i 

częściowej lub całościowej akceptacji zgód z niego wynikających przez Użytkownika, w zakresie, 
w jakim zgody zostały udzielone Usługodawcy. 

6. Chcąc dodać nowy Wpis w Katalogu Użytkownik musi skorzystać z formularza kontaktowego 
umieszczonego na stronie www.hodowcy.polsus.pl podając swój adres e-mail, imię i nazwisko 
oraz numer telefonu celem nawiązania kontaktu z Usługodawcą i ustalenia treści Wpisu. 

7. Zmian we Wpisach dokonuje Usługodawca na podstawie pisemnej dyspozycji Użytkownika. 

http://www.hodowcy.polsus.pl/
http://www.hodowcy.polsus.pl/
http://www.hodowcy.polsus.pl/
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8. Dodanie Wpisu zostanie dokonane niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji, zgodnie z 
formularzem zgłoszenia do Katalogu (załącznik nr 1 regulaminu). Formularz zgłoszenia do 
Katalogu zawiera informacje o udzielonych zgodach oraz treści Wpisu do Katalogu. 

9. Zmiana lub usunięcie Wpisu zostanie dokonane niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej 
informacji, zgodnie z formularzem zmiany danych/usunięcia Wpisu do Katalogu (załącznik nr 2 
do regulaminu). Formularz zmiany danych/usunięcia Wpisu do Katalogu zawiera informacje o 
udzielonych zgodach, zmianach w treści Wpisu do Katalogu lub chęci całkowitego usunięcia 
Wpisu. 

10. Hodowca ponosi odpowiedzialność za podanie danych w formularzach oraz oświadcza, że ich 
treść jest zgodna z prawdą. 

11. Dane kontaktowe: 
a) Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” ul. Ryżowa 90, 02-495 

Warszawa 
b) e-mail: hodowcy@polsus.pl 

 
IV. WYMAGANIA TECHNICZNE 

12. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Katalogu jest skorzystanie z urządzenia 
komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę 
internetową. 

 
 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KATALOGU 
 
Proszę o poprawne wypełnienie następujących pól (pola oznaczone * są obowiązkowe): 

1. Nr umowy PZHiPTCh „POLSUS”: 
2. Imię i nazwisko/nazwa firmy*: 
3. Ulica: 
4. Nr domu: 
5. Kod pocztowy*: 
6. Poczta*: 
7. Miejscowość*: 
8. Gmina: 
9. Powiat: 
10. Telefon*: 
11. Adres e-mail: 
12. Adres strony www: 
13. Liczba zdjęć (maksymalnie 10) dołączonych do Wpisu (zdjęcia wysłać na adres: 

hodowcy@polsus.pl):  
14. Treść Wpisu: 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali: 

1) w celach zamieszczenia danych dotyczących prowadzonej przez Państwa działalności związanej z hodowlą trzody 
chlewnej, w szczególności danych dotyczących wartości użytkowej trzody chlewnej w katalogu hodowców trzody 
chlewnej, prowadzonego przez PZHiPTCh „POLSUS” na stronie pod adresem www.hodowcy.polsus.pl, pod 
warunkiem akceptacji Regulaminu serwisu internetowego, która jest tożsama z zawarciem umowy; 

2) w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy); 
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3) w celach marketingowych naszych produktów i usług, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną; 

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania może skutkować brakiem 
możliwości zamieszczenia Pani/Pana danych w Katalogu Hodowców Trzody Chlewnej.  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z zamieszczeniem danych dotyczących 
prowadzonej przez Państwa działalności związanej z hodowlą trzody chlewnej jest umowa zawarta w drodze akceptacji 
Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych naszych produktów i usług jest 
realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do zawarcia umowy poprzez informowanie o 
naszych produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez okres realizacji umowy, a po jej realizacji, przez okres wynikający z 
przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do 
nas. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich 
przetwarzania w tym celu lub wycofa Pani/Pan zgodę na realizację marketingu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a po zgłoszeniu sprzeciwu lub wycofaniu 
zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. 
Dane publikowane w Katalogu Hodowców Trzody Chlewnej na stronie pod adresem www.hodowcy.polsus.pl są 
powszechnie dostępne. W razie takiej konieczności, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp 
nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, podatkowe, doradcze, instytuty naukowe, kancelarie prawne, kurierzy, 
podmioty z nami współpracujące w zakresie systemu jakości wieprzowiny PQS.    
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.  
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. W zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka naszego prawie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy prawo ochrony danych 
osobowych. 
W sprawach swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres 
naszej siedziby wskazany poniżej, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (hodowcy@polsus.pl) z dopiskiem „RODO”. 
Decyzje podejmowane w odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w 
tym Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. 
 
Adres korespondencyjny: 
PZHiPTCh „POLSUS” ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa 

 

 
ZGODY: 
[     ] Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu serwisu i akceptuję jego warunki. 
[   ] Wyrażam zgodę dla Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa na przesyłanie informacji handlowych 
(reklamowych i marketingowych), w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub 
wiadomości elektronicznych lub sms z wykorzystaniem adresu e-mail lub nr telefonu podanych 
przeze mnie PZHiPTCh „POLSUS”. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 
[   ] Wyrażam zgodę dla Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa na publikacje wizerunku 
prezentowanego w materiałach audiowizualnych (zdjęcia, filmy) dostarczonych Usługodawcy. Mam 
świadomość, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 
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__________________________________ 
imię i nazwisko, firma 

 
___________________________ 

data, podpis 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ ZMIANY DANYCH/USUNIĘCIA WPISU DO KATALOGU 
 

W przypadku zmiany danych proszę o poprawne wypełnienie TYLKO tych pól, w których dane chcemy 
zmienić.  
Brak zaznaczenia zgód będzie jednoznaczny z pozostawieniem poprzednio udzielonych zgód.  
W przypadku chęci całkowitego usunięcia Wpisu proszę zaznaczyć tylko punkt dotyczący rezygnacji 
na końcu Formularza. 

 
1. Nr umowy PZHiPTCh „POLSUS”: 
2. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy): 
3. Ulica: 
4. Nr domu: 
5. Kod pocztowy: 
6. Poczta: 
7. Miejscowość: 
8. Gmina: 
9. Powiat: 
10. Nr telefonu: 
11. Adres e-mail: 
12. Adres strony www: 
13. Liczba zdjęć (maksymalnie 10) dołączonych do Wpisu (zdjęcia wysłać na adres: 

hodowcy@polsus.pl):  
14. Treść Wpisu: 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH RODO 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali: 

1) w celach zamieszczenia danych dotyczących prowadzonej przez Państwa działalności związanej z hodowlą trzody 
chlewnej, w szczególności danych dotyczących wartości użytkowej trzody chlewnej w katalogu hodowców trzody 
chlewnej, prowadzonego przez PZHiPTCh „POLSUS” na stronie pod adresem www.hodowcy.polsus.pl, pod warunkiem 
akceptacji Regulaminu serwisu internetowego, która jest tożsama z zawarciem umowy; 
2) w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy); 
3) w celach marketingowych naszych produktów i usług, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną; 
4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania może skutkować brakiem 
możliwości zamieszczenia Pani/Pana danych w Katalogu Hodowców Trzody Chlewnej.  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z zamieszczeniem danych dotyczących 
prowadzonej przez Państwa działalności związanej z hodowlą trzody chlewnej jest umowa zawarta w drodze akceptacji 
Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  
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Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych naszych produktów i usług jest 
realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do zawarcia umowy poprzez informowanie o 
naszych produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez okres realizacji umowy, a po jej realizacji, przez okres wynikający z 
przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do 
nas. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich 
przetwarzania w tym celu lub wycofa Pani/Pan zgodę na realizację marketingu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a po zgłoszeniu sprzeciwu lub wycofaniu 
zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. 
Dane publikowane w Katalogu Hodowców Trzody Chlewnej na stronie pod adresem www.hodowcy.polsus.pl są 
powszechnie dostępne. W razie takiej konieczności, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp 
nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, podatkowe, doradcze, instytuty naukowe, kancelarie prawne, kurierzy, 
podmioty z nami współpracujące w zakresie systemu jakości wieprzowiny PQS.    
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.  
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. W zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka naszego prawie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy prawo ochrony danych 
osobowych. 
W sprawach swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres 
naszej siedziby wskazany poniżej, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (hodowcy@polsus.pl) z dopiskiem „RODO”. 
Decyzje podejmowane w odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w 
tym Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.” 
 
Adres korespondencyjny: 
PZHiPTCh „POLSUS” ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa 
 

 
ZGODY: 
[     ] Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu serwisu i akceptuję jego warunki. 
[   ] Wyrażam zgodę dla Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa na przesyłanie informacji handlowych 
(reklamowych i marketingowych), w szczególności w trybie połączenia telefonicznego lub 
wiadomości elektronicznych lub sms z wykorzystaniem adresu e-mail lub nr telefonu podanych 
przeze mnie PZHiPTCh „POLSUS”. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 
[   ] Wyrażam zgodę dla Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa na publikacje wizerunku 
prezentowanego w materiałach audiowizualnych (zdjęcia, filmy) dostarczonych Usługodawcy. Mam 
świadomość, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 
 

__________________________________ 
imię i nazwisko, firma 

 
___________________________ 

data, podpis 
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Klauzula usunięcia Wpisu i wycofania uprzednio udzielonych zgód: 
[   ] „Oświadczam, iż chcę całkowicie usunąć swoje dane z Katalogu oraz wycofuję wszystkie wcześniej 
udzielone zgody, których udzieliłem w procesie przystępowania do Katalogu.” 

 
 
 

__________________________________ 
imię i nazwisko, firma 

 
___________________________ 

data, podpis 

 


