
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GOSPED ADAMSCY SP.  JAWNA z siedzibą w 77-127 

Nakla, ul. Przyjazna 11. Z administratorem można sie skontaktować telefonicznie pod numerem 58 6811158 lub 

mailowo pod adresem: ado@gosped.eu. 

2.Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody ( art.6 ust.1 lit a RODO), w celu 

realizacji zawartej miedzy nami umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze  (art.6 ust.1 lit c RODO). 

3.Państwa dane osobowe pozyskujemy w ramach naszej działalności gospodarczej  z umów, zleceń 

transportowych i spedycyjnych, zapytań i ofert handlowych, giełd transportowych, publicznych rejestrów (np. 

CEIDG, Krajowy Rejestr Sądowy itd.)    

4. Przetwarzamy jedynie dane zwykłe w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów miedzy innymi 

takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, numery identyfikacyjne NIP i REGON, numery 

rejestracyjne pojazdów. W ramach umowy może również wystąpić konieczność podania numeru PESEL, 

numeru dowodu osobistego lub paszportu (np. w celu weryfikacji kierowcy odbierającego ładunek). Nie 

przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych. 

5. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest niezbędne dla realizacji umowy zawartej miedzy 

nami, a ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację umowy i kontynuację 

współpracy. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podmioty 

uczestniczące w realizacji umowy, w tym pracownicy i klienci administratora w zakresie niezbędnym do 

realizacji zawartych umów .  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres 

wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.  

7. Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców z krajów spoza Unii Europejskiej, jedynie jeśli jest to 

niezbędne  do wykonania umowy zawartej miedzy nami. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu. 

8. Mają Państwo prawo  żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania, ich przeniesienia  lub  usunięcia. Mogą się Państwo także domagać wycofania  w dowolnym 

momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda. W 

przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, maja Państwa prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony Państwa danych osobowych 

przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą , nieuprawnionym wykorzystaniem, 

ujawnieniem bądź dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


