KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kancelaria Transportowa
TransClient Grzegorz Szyperski z siedzibą ul. J.Kossaka 72/211, 85-307 Bydgoszcz
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej
znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

▪ Zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia
usług zgodnie z umową.

▪ Niezbędność przetwarzania danych do
zawarcia i wykonywania umowy.

▪ Dla celów marketingowych Administratora. ▪ Zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane
W celu Informowania Pani/Pana o usługach i osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
produktach realizowanych przez Administratora,
a także o aktualnościach dotyczących działalności
firmy, nowelizacjach prawa oraz pozostałych
informacjach z obszaru zainteresowania
użytkownika.
▪ Dla celów odpowiedzi na pytania pozostawione
przy użyciu formularza kontaktowego lub
bezpośrednio na skrzynce e-mail kancelarii. Dane
osobowe będą przetwarzane w okresie
utrzymywania
naszych
bieżących
relacji
związanych ze złożonym zapytaniem.
▪ Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń
związanych z zawartą z Panią/Panem umową /
świadczonymi usługami.

▪ Zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane
osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

▪ Niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie
uzasadnionego
interesu
administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest możliwość dochodzenia
przez niego roszczeń.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób,
których dane dotyczą.
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Okres przez który dane będą przechowywane
▪

▪

▪

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy.
Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o
usprawiedliwiony interes
Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz
sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do
momentu jej wycofania.
Prawa osoby, której dane dotyczą

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/
świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do
przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie
usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania
danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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