Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GK TSL Transport Spedycja
Logistyka Sp. z o.o. Sp. k.
2. Osobą do kontaktu z ramienia Spółki jest Ewa Rostowska, z którą można
się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy
lub elektronicznie poprzez email: rodo@gktsl.com.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celach:
•
•
•
•

•
•

•
•

realizacji procesów handlowych,
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie wykonania usług,
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności,
wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania
i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań
podatkowych (na podstawie art.6 ust.1 lit. c),
w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach
przedsiębiorstwa,
komunikacji marketingowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadnionego interesu firmy do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w tym celu,
oceny wiarygodności płatniczej, windykacji należności,
analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia dotychczasowej współpracy.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
5. Spółka przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Pani/Pana imię
i nazwisko, adres mailowy, nazwa i siedziba pracodawcy, adres do korespondencji, numer
telefonu, stanowisko pracy. Ponadto może przetwarzać inne aniżeli wyżej wymienione dane
osobowe przekazane przez Państwa w celu realizacji zawieranych umów i wymiany
korespondencji handlowej
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie
swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia; podmioty, z którymi

Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ora
podmioty, wobec których na Administratorze ciążą obowiązki prawne związane
z przekazaniem danych.
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
•
•
•

przewoźnikom świadczącym na Państwa rzecz usługi transportowe,
kancelariom prawnym w celu realizacji dochodzenia roszczeń przez Administratora,
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne
do wykonania wszystkich czynności wynikających z punktu 3 oraz przepisów prawa,
obligujących Administratora do przetwarzania danych przez określony czas.
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (w tym prawo do otrzymania
kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody).
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
•
•

kontakt e-mail pod adresem: rodo@gktsl.com.pl
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.
13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych
będzie skutkowało niemożnością podpisania umowy, nawiązania współpracy.
14. Spółka nie będzie podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe,
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
15. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

