Załącznik nr 5 do Polityki Ochrony Danych CEMEX WORONKO

Informacja o przetwarzaniu danych KONTRAHENCI
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
U. UE. L. z 2916 r., Nr 119, str. 1, dalej „RODO”), informuję, iż:
Niniejszym, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest:
PPUH "CEMEX" WORONKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Wańkowicza 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon kontaktowy: 95 725 73 87, e-mail: biuro@transportcemex.pl
2. Celem zbierania danych osobowych jest:
−

Realizacja umów o świadczenie usług transportowych w międzynarodowym I krajowym
drogowym transporcie towarów (transport drogowy towarów objętych zleceniem);
organizacja przewozu towarów,

−

przeprowadzenie transakcji finansowych oraz rozliczenia płatności;

−

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;

−

rozpatrywanie lub kierowanie ewentualnych reklamacji w związku z realizowanym
przewozem;
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody,
4. w przypadku naruszeń przepisów w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowa o świadczenie usług
transportowych. Zgodnie z zasadą minimalizacji, zakres udzielonych danych jest adekwatny i
konieczny dla skutecznej realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z
Administratorem.
6. Dane przekazywane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim,
jedynie w przypadku realizacji usługi przez podwykonawcę. Dane osobowe nie będą
przekazywane do Państw trzecich. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa.
7.

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
Zarząd PPUH CEMEX WORONKO Sp. z o.o.

