Informacja o ochronie danych partnerów biznesowych Bunge Europe

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2021 r.
I. Wprowadzenie i zakres
Bunge („Bunge”, „my” lub „nasz”) zobowiązuje się do odpowiedzialnego przetwarzania danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym również z Ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), jeśli ma to zastosowanie.
Niniejs za Inf ormacja o ochronie danych Partnera Biznesowego Bunge Europe („Powiadomienie”)
opisuje rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Bunge, sposób wykorzystywania danych
osobowych przez B unge, komu Bunge udostępnia dane osobowe oraz prawa, które osoba, której
dane dotyczą, ma w odniesieniu do Wykorzystywanie danych osobowych przez Bunge. W niniejs zej
Inf ormacji opisano również, w jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk
ochrony danych.
Ochrona danych osobowych partnerów biznesowych Bunge jest jednym z priorytetów Bunge.
Niniejs ze Powiadomienie ma zatem zastosowanie do byłych, obecnych i przyszłych partnerów
biznesowych, takich jak inwestorzy, akcjonariusze, wykonawcy, usługodawcy, konsultanci, doradcy,
rolnicy, producenci, klienci, w tym wszelkich podwykonawców i konsumentów jako odbiorców
końcowych, a także ich pełnomocników, przedstawicieli i pracowników, w kontekście relacji
biznesowych (każdy „Partner Biznesowy”).
W określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy
przekazywać dodatkowe inf ormacje o ochronie prywatności, abyś b ył w pełni świadomy tego, jak i
dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dodatkowe powiadomienia należy czytać łącznie z
niniejszym Powiadomieniem. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między postanowieniami
niniejszego Powiadomienia, a dodatkowymi powiadomieniami, pierwszeństwo mają dodatkowe
powiadomienia.
II. Dane kontaktowe Administratorów Danych
Administratorzy danych do celów przetwarzania danych osobowych dotyczących Partnerów
Biznesowych Bunge zostali wskazani w Załączniku 1.
III. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych i koordynatorów ochrony danych
Lokalnego koordynatora ds. Ochrony danych („KOD”) lub inspektora ochrony danych („IOD”)
wyznacza się na szczeblu krajowym.
KOD / IOD są zaangażowani we wszystkie kwestie związane z ochroną Twoich danych osobowych.
W szczególności KOD / IOD są odpowiedzialni za monitorowanie i zapewnianie zgodności z
niniejszym Powiadomieniem oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Na żądanie udzielą
również porad w kwestiach związanych z ochroną danych.
W celu uzyskania wyjaśnień lub dodatkowych inf ormacji, które mogą być potrzebne do pełnego
zrozumienia niniejszego Powiadomienia, należy skontaktować się z lokalnym KOD lub IOD.
Dane kontaktowe lokalnych KOD i IOD można znaleźć w załączniku 2.

Ponadto można również skontaktować się z Działem Prawnym Bunge SA pod adresem
BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com.
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przet warzamy
Biznesowych:
•
•

•
•
•

•

•
•

następujące

rodzaje

danych

osobowych

dotyczących

naszych

Partnerów

Imię i nazwisko, płeć, wiek, adres, data i miejsce urodzenia, dane z dowodu osobistego lub
paszportu, numer telef onu, adres e-mail, narodowość;
Zawód / tytuł, nazwa organizacji, wydziału, służbowy adres pocztowy, służbowy numer
telef onu, służbowy numer f aksu, służbowy adres e-mail, numery VAT, numery identyf ikacji
podatkowej, pref erencje językowe;
Dane bankowe, certyf ikat właściwości banku, inf ormacje dotyczące zdolności kredytowej (np.
Sprawozdania f inansowe);
numer rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy;
Obrazy z telewizji przemysłowej, zezwolenie na pracę, czas spędzony w pracy / czas bez
pracy, określone zezwolenia na pracę, inf ormacje o szkoleniach, informacje o przepustkach i
odznakach Bunge, zdjęcia, życiorys / CV, doświadczenie i / lub kwalif ikacje akademickie i
zawodowe, licencje zawodowe i certyf ikaty;
Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem platform mediów społecznościowych (np.
strony f anpage Bunge na Facebooku) i wtyczek do mediów społecznościowych osadzonych
w witrynach Bunge, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie prof ilowe oraz f akt, że interesuje Cię
Bunge;
szczególne kategorie danych osobowych określone w RODO, takie jak dane dotyczące
zdrowia;
Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw, takich jak rejestry karne. Taka
czynność przetwarzania będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy zostanie określona podstawa
prawna oraz kiedy:
i.
Czynność taka przeprowadzana jest wyłącznie pod kontrolą władzy publicznej; lub
ii.
Jest dozwolona przez prawo UE lub państwa członkowskiego UE, które zapewnia
odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Bunge będzie przechowywać dane osobowe w sposób zapewniający ich dokładność, kompletno ść i
aktualność.
V. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Bunge przet warza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i
wyłącznie w ograniczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Bunge nie będzie
wykorzystywać danych osobowych do potrzeb niezgodnych z celem, dla którego zostały one
pierwotnie zebrane, chyba że (i) wyrazicie Państwo uprzednią wyraźną zgodę na dalsze
przetwarzanie; lub (ii) prawo UE lub państwa członkowskiego UE zezwala na takie dalsze
przetwarzanie.
Bunge przet warza dane osobowe swoich Partnerów Biznesowych w następujących celach i na
odpowiedniej podstawie prawnej:
Cele

Podstawa prawna

Ocena możliwości i zasobów potencjalnych

Uzasadnione interesy Bunge polegające na

of erentów w kontekście wszelkich zaproszeń do
wyrażenia zainteresowania oraz zaproszeń do
składania of ert.
Zawieranie i zarządzanie umowami,
przeprowadzanie analiz kredytowych,
zarządzanie relacjami handlowymi, realizacja
zamówień, zarządzanie dostawami i wysyłkami
towarów i usług, płatności i f akturowanie za
towary i usługi, kontakt z Partnerami
Biznesowymi (bezpośrednio lub pośrednio
poprzez osobę trzecią).

Prowadzenie działań promocyjnych, marketingu
bezpośredniego i ankiet (bezpośrednio lub
pośrednio poprzez stronę trzecią).
Osiąganie korzyści z analiz związanych z
mediami społecznościowymi.
Przeprowadzanie kontroli zgodności i / lub
sankcji oraz dochodzeń.

Zapewnienie ochrony, bezpieczeństwa, w tym
kontrole tożsamości i kontrole osób
odwiedzających lokalizacje.

Delegowanie pracy z punktu widzenia BHP,
szkolenia BHP, działania prewencyjne w
zakresie BHP oraz zarządzanie incydentami
związanymi z bezpieczeństwem i ochroną
mienia.

Wypełnianie zobowiązań prawnych i / lub
dochodzeń związanych z regulacjami prawnymi
oraz wspieranie Bunge w kontekście wszelkich
roszczeń, sporów sądowych lub arbitrażu, w tym
postępowań dotyczących zatrudnienia.
Ochrona Bunge przed szkodami, kradzieżą,
odpowiedzialnością prawną, oszustwami, utratą
danych oraz nieuprawnionym ujawnieniem
inf ormacji pouf nych (w tym przy użyciu narzędzi
zapobiegających utracie danych), nadużyciami
lub innymi niewłaściwymi zachowaniami.
Zarządzanie transakcjami Bunge (w tym między
innymi f uzją, przejęciem, zbyciem lub
likwidacją).

prowadzeniu i rozwijaniu działalności handlowej.

B-to-C: zobowiązanie umowne.
B-to-B: uzasadnione interesy Bunge w związku
z prowadzoną działalnością w celu dostarczania
i doskonalenia towarów lub usług; i
zobowiązania prawne.
Wszyscy obecni i potencjalni wykonawcy:
zobowiązanie umowne; Uzasadnione interesy
Bunge w zarządzaniu biznesem; i zobowiązania
prawne.
Prawnie uzasadnione interesy Bunge
polegające na promowaniu pozycji Bunge na
rynku.
Uzasadnione interesy Bunge polegające na
rozwijaniu działalności handlowej oraz
doskonaleniu produktów i usług.
Prawne zobowiązanie;
Prawnie uzasadnione interesy Bunge na
potrzeby zapewnienia prawidłowego
f unkcjonowania Bunge i przestrzegania prawa.
Prawnie uzasadnione interesy Spółki w celu
zapewnienia jej bezpieczeństwa i integralności;
lub
wyraźna zgoda w przypadku szczególnych
kategorii danych osobowych.
Zobowiązanie umowne;
Prawne zobowiązanie;
Uzasadnione interesy Bunge polegające na
zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa, a także
na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy
dla wszystkich osób na terenie Bunge; lub
Państwa wyraźna zgoda w przypadku
szczególnych kategorii danych osobowych.
Prawne zobowiązanie;
Prawnie uzasadnione interesy Bunge w celu
zapewnienia prawidłowego f unkcjonowania i
ochrony interesów prawnych Bunge.
Prawne zobowiązanie;
Prawnie uzasadnione interesy Spółki w celu
zapewnienia prawidłowego f unkcjonowania
Spółki i ochrony interesów prawnych Bunge.

Prawnie uzasadnione interesy Bunge w
prowadzeniu interesów handlowych.

Przygotowanie i zarządzanie procedurami
obecności i głosowania na zgromadzeniach
akcjonariuszy, zarządzanie rejestrem
nominowanych akcjonariuszy Bunge, wypłata
dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy
Bunge i / lub posiadaczy innych papierów
wartościowych Bunge.
Zarządzanie operacjami f irmy, w tym
eksploatacja i monitorowanie prawidłowego
f unkcjonowania i bezpieczeństwa zasobów i
zasobów IT Bunge.

Zobowiązania prawne.

Uzasadnione interesy Bunge w celu
zapewnienia jej bezpieczeństwa i ochrony.

Bunge zapewnia, że wewnęt rzne procedury zarządzania jasno określają powody decyzji o
wykorzystaniu danych osobowych do celów dalszego przetwarzania. Przed wykorzystaniem Państwa
danych osobowych w innym celu niż ten, w którym zostały pierwotnie zebrane, zostaniecie
poinf ormowani o nowym celu.
VI. Ujawnianie danych osobowych
Bunge będzie udzielać dostępu do danych osobowych tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, przy
czym dostęp ten będzie ograniczony do danych osobowych niezbędnych do wykonywania f unkcji, do
której został przyznany.
Z zastrzeżeniem celów opisanych w Sekcji V oraz obowiązujących przepisów i regulacji, Bunge
będzie co pewien czas ujawniać dane osobowe przetwarzane w następujący sposób:
•

w ramach organizacji Bunge
o upoważnionym pracownikom;
o każdemu członkowi Grupy Bunge, co oznacza jej spółki zależne i stowarzyszone.

•

Osobom trzecim
o Odpowiednim zewnętrznym dostawcom usług;
o Dostawcom, wykonawcom i partnerom (np. dostawcy usług zarządzania relacjami
biznesowymi, prof esjonalni doradcy, agencje przeprowadzając e ankiety lub
marketingowe, dostawcy usług IT);
o zarządcom upadłościowym w przypadku upadłości prywatnej;
o organom regulacyjnym, organizacjom rządowym lub quasi-rządowym;
o Potencjalnym nabywcom Bunge lub biznesu Bunge.

Upoważnienie dostępu do danych osobowych będzie zawsze powiązane z f unkcją, więc żadne
upoważnienie nie zostanie rozszerzone na dostęp do danych osobowych w celach osobistych.
Usługodawcy będą otrzymywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z celem umowy o świadczenie
usług zawartej z Bunge.
VII. Interakcja z Bunge za pośrednictwem mediów społecznościowych
Aby uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych na platf ormach mediów
społecznościowych, w tym wszelkich ukierunkowanych reklamach, które możecie otrzymywać,
prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami korzystania z odpowiedniej platf ormy
mediów społecznościowych.

Jeśli zdecydujecie się Państwo wchodzić w interakcję z Bunge za pośrednictwem mediów
społecznościowych na stronie mediów społecznościowych admini strowanej przez Bunge („Strona
mediów społecznościowych Bunge”), takiej jak Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn, Państwa
dane osobowe będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Waszą osobistą stronę internetową w
zależności od Waszych ustawienia prywatności na odpowiedniej platf ormie mediów
społecznościowych i będą również widoczne dla Bunge. Możecie usunąć ws zelkie inf ormacje, które
udostępniacie w witrynach, w dowolnym momencie za pośrednictwem konta odpowiedniej platf ormy
mediów społecznościowych. Bunge nie śledzi Państwa aktywności w serwisach społecznościowych, z
których korzystacie. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcecie powiadomić o niemożności
samodzielnego działania na stronach Bunge Social Media.
Ponadto, w zak resie, w jakim Bunge jest współodpowiedzialne wraz z platf ormą mediów
społecznościowych za strony Bunge Social Media, Bunge będzie miało dostęp za pośrednictwem
platf ormy mediów społecznościowych do zagregowanych danych prezentujących statystyki i
spostrzeżenia, które pomogą zrozumieć rodzaje d ziałań, które podejmujecie na stronach Social
Media Bunge.
VIII. Międzynarodowy transfer danych
Międzynarodowe transf ery danych odnoszą się do przekazy wania danych osobowych poza EOG oraz
Szwajcarię.
Międzynarodowy zasięg Bunge wiąże się z przekazywaniem danych osobowych do innych spółek
grupy lub stron trzecich, które mogą znajdować się poza EOG oraz S zwajcarią, w tym w Stanach
Zjednoczonych. Bunge zapewni, że w przypadku przesyłania danych osobowych do krajów, w których
obowiązują różne standardy ochrony danych, wdrożone zostaną odpowiednie zabezpieczenia w celu
właściwej ochrony danych osobowych, aby zabezpieczyć taki transf er danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Bunge wdrożyło wewnątrzgrupową umowę o międzynarodowym transf erze danych uwzględniającą
międzynarodowe przesyły danych pomiędzy spółkami z Grupy Bunge, której kop ię można uzyskać
kontaktując się z Działem Prawnym Bunge SA pod adresem: BEU.GVA.Dataprotection@bunge.com.
IX. Przechowywanie danych osobowych
Bunge nie będzie przechowywać Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów,
dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgodnie z niniejszym Powiadomieniem
oraz dla których Bunge posiada ważną podstawę prawną. W każdym przypadku nie będziemy mogli
przechowywać Państwa danych dłużej, niż pozwalają na to ustawowe, lokalne czasokresy
przechowywania danych np. wymagania podatkowe lub handlowe.
W przypadku, gdy Bunge byłoby zaangażowane w jakiekolwiek postępowania prawne, będziemy
uprawnieni do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, które są istotne dla takich
postępowań, z zastrzeżeniem stosowania obowiązujących lokalnych wymogów dotyczących
przechowywania danych.
X. Prawa dot. przetwarzania Państwa danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych będą mogli Państwo korzystać z niżej
wymienionych praw. Możecie skorzystać z nich w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem pewnych
warunków, kontaktując się z lokalnym KOD lub IOD:

• Prawo
• Prawo
• Prawo
• Prawo
• Prawo
• Prawo

do dostępu, poprawiania oraz usunięcia danych osobowych;
do ograniczenia przetwarzania;
do sprzeciwu wobec przetwarzania;
do przenoszenia danych w odpowiednim zakresie;
do wycof ania zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody; oraz
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. Wdrożenie
Niniejs ze Powiadomienie będzie zastosowane i wdrożone przez ws zystkie podmioty Bunge w Europie
w odpowiednich krajach.
XII. Powiadomienie o zgodności oraz informacje kontaktowe
Za monitorowanie i zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w Bunge z niniejs zą
Inf ormacją i obowiązującymi przepisami o ochronie danych odpowiadają KOD oraz IOD.
Jak wspomniano powyżej, we ws zelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych i skorzystaniem z praw wymienionych powyżej możecie Państwo kontaktować się z
lokalnym KOD lub IOD lub Działem Prawnym Bunge SA. Dane kontaktowe lokalnych KOD i DPO
można znaleźć w załączniku 2.
XIII. Sprawy różne
Bunge SA (13 route de Florissant, 1206, Genewa, Szwajcaria) może okresowo aktualizować i
modyfikować niniejsze Powiadomienie, przy czym na temat jakichkolwiek zmian zostanie przekazane
stosowne powiadomienie.

Załącznik 1
Lista Administratorów
Country
Austria

Data Controller
Bunge Austria GmbH

Bułgaria

Kaliakra AD

Finlandia
Francja

Bunge Finland Oy
Bunge France S.A.S.

Niemcy

Bunge Deutschland GmbH
Walter
Rau
Lebensmittelwerke GmbH
Walter Rau Neusser Öl und
Fett AG
Westf älische
Lebensmittelwerke
Lindemann GmbH & Co. KG
Bunge Handelsg es ellsc haft
mbH

Węgry

Bunge Zrt.

Włochy

Bunge Italia S.p.A.
Novaol Srl

Holandia

Bunge Netherlands B.V.
Koninklijke Bunge B.V.
Bunge Holdings B.V.
Bunge Loders Croklaan B.V.

Contact Details
Industriegelände West 3, 2460
Bruck an der Leitha, Austria
10 Tsar Osvoboditel Blvd., 3rd
f loor,1000 Sof ia, Bulgaria
PL 400, 21201 Raisio, Finland
28ter, rue de la Paix et des Arts,
F-44600 Saint Nazaire, France
Bonadiesstrasse 3-5, D-68169
Mannheim, Germany
Münsterstr. 9 – 11, D-49176
Hilter, Germany
36, Industrie Strasse
41460 Neuss, Germany
Herf order Str. 173-179, 32257
Bünde, Germany
Rathausmarkt 5, P.O. Box
113453,
20434
Hamburg,
Germany
Váci út 43., 2nd f loor, 1134
Budapest, Hungary
Via Baiona, 203 48123
Ravenna, Italy
Via
Baiona,
259,
48123
Ravenna, Italy
Coenhavenweg 3, 1013 BK
Amsterdam, The Netherlands
Weena
320,
3012
NJ
Rotterdam,
NL-3012,
NJ
Rotterdam, The Netherlands
Hogeweg
1,
1521
AZ,
Wormerveer, The Netherlands

Bunge Loders Croklaan Oils
B.V.
Bunge
Loders
Croklaan
Group B.V.
Polska

Zaklady
Tluszc zo we
"Kruszwica" S.A.
Bunge Polska Sp. z.o.o.
Warsaw
Mathematical
Institute Sp. z.o.o.

Portugalia

ZTK Property Management
Sp. z o.o.
Bunge Iberica Portugal S.A.

Rumunia

Bunge Romania Srl

ul. Niepodległości 42, 88-150
Kruszwica, Poland
ul. Niepodległości 42, 88-150
Kruszwica, Poland
Ul. Bitwy Wars zawskiej 1920 R.
7b, Vip. 02-366 Warszawa,
Poland
Komitetu Obrony Robotników 45
B street, 02-146 Warsaw
Rua de Palença, s/n Palença de
Baixo, Pragal, 2800 Almada,
Portugal
Aleea Industriilor, No. 5-7,
120068 Buzau, Romania

Bunge Biocombustibil Srl

Interoil Agritrading SA

SC Muntenia Oil SA

Hiszpania

Bunge Iberica S.A.U.

Szwajcaria

Bunge S.A.

Wielka Brytania

Bunge London Ltd
Bunge Corporation Ltd

Bucuresti, sector 2, Strada
Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj
13, biroul nr. 1, Romania
Building Biroul nr 6, Etaj
13 Strada Barbu Vacarescu nr
201 Sectorul
2 Bucuresti
13
Floor off
Romania
ice no. 4, 201
BarbuVacarescu Street, 2nd
District Bucharest
Municipality
Paseo de la Romania
Castellana 115,
28046 Madrid, Spain
13, route de Florissant
1206, Geneva, Switzerland
Room 113, 65 London Wall,
London EC2M 5TU, United
Kingdom

Załącznik 2
Lista koordynatorów i inspektorów ochrony danych
Country

Data Controller

Data Protection Coordinator (DPC)

Austria

Bunge
GmbH

Bułgaria

Kaliakra AD

Finlandia

Bunge

Finland Oy

Francja

Bunge
S.A.S.

France

Niemcy

Bunge Deutsc hl and
GmbH

Email:
BEU.BRU.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +43 2162 606 30
Email:
BEU.BUC.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +40 2130 532 00
Email:
BEU.RAS.Datap ro tec tion@b ung e.co m
Phone: +358 20 125 2200
Email:
BEU.STN.D atap ro tec tio n@b ung e.co m
Phone: + 33 25 116 4400
Email:
BEU.MA N.Datap ro tec tio n@b ung e.co m
Phone: +49 6213 704 111
Email:
BEU.HIL.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +49 5424 366 777
Email:
BEU.NEU.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +49 2131 2080
Email:
BEU.BDE.Dataprotection@bunge.com
Phone: +49 5223 8203 20 / +49 5223
8203
14
Email:
BEU.HA M.Datap ro tec tio n@b ung e.co m
Phone: +49 40 822217160
Email:
BEU.BUD.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +3612376400
Email:
BEU.RAB.Datap ro tec tion@b ung e.co m
Phone: +39 0544 696311

Austria

Walter
Rau
Lebensmittelwerke
GmbH
Walter Rau Neusser
Öl und Fett AG

Węgry
Włochy

Holandia

Westf älische
Lebensmittelwerke
Lindemann
GmbH & Co. KG
Bunge
Handelsg es ellsc haf t
mbH
Bunge Zrt.

Bunge
S.p.A.

Italia

Novaol Srl
Bunge
Netherl ands
B.V.
Koninklijke
Bunge B.V.

Bunge Holdings
B.V.

Email:
BEU.AMS.D atap rotec tio n@b ung e.co m
Phone: +39 0544 69 63 40
Email:
BEU.ROT.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +31 10 217 66 66

Data Protection
Officer (DPO)

Z inspektorem
ochrony danych
należy się
kontaktować na
adresy spółek
wskazane w
załaczniku 1

Bunge
Loders
Croklaan B.V.

Polska

Bunge
Loders
Croklaan
Oils
B.V.
Bunge
Loders
Croklaan Group
B.V.
Zaklady
Tluszczowe
"Kruszwic a"
S.A.

Email:
BEU.WOR.Datap ro tectio n@b ung e.co m
Phone: +31 75 629 24 17

Email:
BEU.ZTK .Datap ro tectio n@b ung e.co m
Phone: + 48 52 35 35 100

Bunge
Polska
Sp. z.o.o.

Email: BEU.BP.Dataprotection@bunge.com
Phone: + 48 52 35 35 100

Warsaw
Mathematical
Institute
Sp.
z.o.o.

Email:
BEU.WMI.Datap ro tec tion@b ung e.co m
Phone: +48 22 312 46 01

ZTK
Property
Management
Sp. z o.o.

Email:
BEU.ZTK P M.Datap ro tectio n@b ung e.co m
Phone: +48 22 335 67 00

Portugalia

Bunge
Iberica
Portugal S.A.

Rumunia

Bunge Romania
Srl

Email:
BEU.IBS.Datap rotec tio n@b ung e.co m
Phone: +351 21 294 91 00
Email:
BEU.BUC.Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +40 21 305 32 00

Bunge
Biocombustibil
Srl
Interoil
Agritrading
S.A.
SC Muntenia
Oil SA

Hiszpania

Bunge
S.A.U.

Iberica

Szwajcaria

Bunge S.A.

Wielka Brytania

Bunge
Ltd

London

Email:
BEU.IBS.Datap rotec tio n@b ung e.co m
Phone: + 34 93 470 53 20
Email:
BEU.GVA .Datap rotectio n@b ung e.co m
Phone: +41 22 592 91 00

Z inspektorem
ochrony danych
należy się
kontaktować na
adresy spółek
wskazane w
załaczniku 1

Bunge
Corporation Ltd

