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Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i korzystania 

z wyszukiwarki internetowej PQS zwanej dalej „Wyszukiwarką PQS” dostępnej w serwisie 

pqs.polsus.pl oraz zawiera obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych RODO. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Wyszukiwarka internetowa www.pqs.polsus.pl zwana dalej „WYSZUKIWARKĄ 

PQS” jest narzędziem umożliwiającym przeglądanie i wyszukiwanie hodowców i 

producentów trzody chlewnej oraz zakładów mięsnych i przetwórczych, czyli 

podmiotów, które prowadzą produkcję zgodną z wymaganiami Systemu Jakości 

Wieprzowiny PQS, uznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy 

system jakości żywności oraz dystrybutorów i sklepów, w których dostępne są 

produkty pochodzące z systemu PQS.   

2. Wyszukiwarka PQS jest narzędziem internetowym dostępnym na witrynie 

www.pqs.polsus.pl, która prowadzona jest przez  Polski Związek Hodowców i 

Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. 

Ryżowej 90, zarejestrowany Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000104403, NIP 526-17-18-940, 

Regon 000872680 (zwanym dalej POLSUS). 

 

II. Zakres usług 

 

1. Wyszukiwarka PQS jest bezpłatnym narzędziem stworzonym w celach 

marketingowych. 

2. Wyszukiwarka PQS umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie hodowców i 

producentów trzody chlewnej, zakładów mięsnych i przetwórczych oraz 

dystrybutorów i sklepów, w których dostępne są produkty pochodzące z systemu PQS.  

3. Zakres publikowanych danych obejmuje: dane hodowcy lub producenta trzody 

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres, województwo, nr certyfikatu 

zgodności PQS oraz skan dokumentu, dane GPS umożliwiające lokalizację i trasę 

dojazdu), dane zakładu mięsnego lub przetwórczego (nazwa podmiotu, nr telefonu, 

adres email, adres, województwo, nr certyfikatu zgodności PQS oraz skan tego 

dokumentu, dane GPS umożliwiające lokalizację i trasę dojazdu), dane dystrybucji 

http://www.pqs.polsus.pl/
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lub sklepu (nazwa podmiotu, nr telefonu, adres email, adres, województwo, nr 

certyfikatu zgodności PQS oraz skan tego dokumentu, dane GPS umożliwiające 

lokalizację i trasę dojazdu). 

4. Wyszukiwarka PQS umożliwia bezpośredni kontakt potencjalnym sprzedawcom i 

nabywcom certyfikowanych produktów PQS oraz ułatwia stworzenie łańcucha 

produkcyjnego PQS. 

5. Wyszukiwarka PQS prowadzona jest w języku polskim. 

6. Dane podmiotów/uczestników systemu PQS (dotyczy hodowców i producentów 

trzody chlewnej oraz zakładów mięsnych i dystrybucji)  publikowane są w 

wyszukiwarce PQS za ich zgodą oraz do momentu posiadania przez nich ważnego 

certyfikatu zgodności wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dane 

sklepów, w przypadku których certyfikat zgodności nie jest wymagany, publikowane 

są w przypadku posiadania przez sklepy dostępnego w sprzedaży asortymentu 

produktów PQS i przekazania tej informacji do administratora wyszukiwarki PQS. 

 

III. Sposób gromadzenia i administracji danych 

 

1. Zakres danych udostępnianych poprzez wyszukiwarkę PQS podaje uczestnik systemu 

PQS za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej 

www.polsus.pl (w zakładce System Jakości Wieprzowiny) lub w biurze POLSUS. 

3. Podane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Formularz zgłoszeniowy do systemu jakości PQS należy przesłać pocztą tradycyjną 

na adres PZHiPTCh „POLSUS” ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa lub pocztą 

elektroniczną na adres pqs@polsus.pl 

5. Podane dane zostają wprowadzone przez administratora do bazy wyszukiwarki PQS i 

stają się dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.  

6. Dane wymagające zmian lub korekty należy zgłaszać pisemnie do administratora na 

adres poczty elektronicznej pqs@polsus.pl lub adres poczty tradycyjnej PZHiPTCh 

„POLSUS” ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa 

7. Wszelkich zmian w wyszukiwarce PQS dokonuje administrator na pisemny wniosek 

uczestnika systemu PQS. 

http://www.polsus.pl/
mailto:pqs@polsus.pl
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8. Uczestnik systemu PQS ponosi odpowiedzialność za dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym  oraz oświadcza, że ich treść jest zgodna z prawdą. 

9. W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub utraty ważności certyfikatu PQS przez 

uczestnika systemu PQS administrator ma prawo, bez powiadamiania uczestnika 

systemu PQS, do natychmiastowego usunięcia jego danych z wyszukiwarki PQS. 

 

IV. Wymagania techniczne korzystania z Wyszukiwarki PQS 

 

1. Warunkiem uzyskania dostępu i możliwości korzystania z wyszukiwarki PQS jest 

dostęp do urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w 

powszechnie używaną przeglądarkę internetową. 

2. Dostęp do Wyszukiwarki PQS jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość 

połączenia z siecią Internet. 

 

V. Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych RODO  

 

1. „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 przetwarzamy: 

a) w celach zamieszczenia danych dotyczących  certyfikatu  PQS w internetowej 

ogólnopolskiej bazie hodowców trzody chlewnej, przetwórców, dystrybutorów 

i branżowych sklepów uczestniczących w Systemie Jakości Wieprzowiny PQS, 

prowadzonej przez PZHiPTCh „POLSUS” na stronie pod adresem 

www.pqs.polsus.pl, pod warunkiem akceptacji Regulaminu serwisu 

internetowego, która jest tożsama z zawarciem umowy; 

b) w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy); 

c) 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; 

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
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2. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa 

ich podania może skutkować brakiem możliwości zamieszczenia Pani/Pana danych w 

bazie Systemu Jakości Wieprzowiny PQS. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z 

zamieszczenia danych dotyczących certyfikatu PQS  w internetowej ogólnopolskiej 

bazie hodowców trzody chlewnej, przetwórców, dystrybutorów i branżowych sklepów 

uczestniczących w Systemie Jakości Wieprzowiny PQS jest umowa zawarta w drodze 

akceptacji Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwalnych 

jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO).  

5. 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). 

6. 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). 

7. 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. 

8. Dane publikowane w bazie Systemu Jakości Wieprzowiny PQS na stronie pod 

adresem www.pqs.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 
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mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, podatkowe, 

doradcze, kancelarie prawne, kurierzy, podmioty z nami współpracujące w zakresie 

systemu jakości wieprzowiny PQS.    

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji 

międzynarodowych.  

10. 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. 

11. W sprawach swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisemnie, 

wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby wskazany poniżej, pocztą 

tradycyjną lub elektroniczną (e-mail) z dopiskiem „RODO”. 

12. Decyzje podejmowane w odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w 

sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Pani/Pana dane nie będą poddawane 

profilowaniu.” 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Wyszukiwarki PQS 

należy kierować na adres poczty elektronicznej: pqs@polsus.pl lub na adres 

korespondencyjny PZHiPTCh „POLSUS”, ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa 
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