KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIRSPED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03193), ul. Spedycyjna 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVI
Wydział Gospodarczy KRS. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000014439.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne może być
jednak niezbędne do przedstawienia oferty oraz zawarcia i realizacji umowy.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przetwarzane wyłącznie w celu:
a)

niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6
ust.1 lit. b RODO;

b)

niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie ofertą, na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

c)

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c RODO;

d)

przygotowania propozycji ofert, badania poziomu satysfakcji klientów ze świadczonych
usług i oferowanych produktów w celu ustalania i ewentualnej poprawy ich jakości,
odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi, wsparcie obsługi klientów, jako prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e)

ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie
uzasadnionego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:
•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych;

•

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych;

•

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; ▪ dane osobowe muszą
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa.

d)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
•

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

•

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

•

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

e)

prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
•

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

•
f)

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z
zastrzeżeniem sytuacji wykazania, w stosunku do Pani/Pana danych, przysługującej
Administratorowi prawnie uzasadnionej podstawy, nadrzędnej wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora oraz gdy dane te będą n
̨ iezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

g)

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

b)

podmioty z grupy kapitałowej Administratora;

c)

podmioty współpracujące z Administratorem i realizującym na jego rzecz usługi, w tym
m.in. firmy transportowe, kurierskie, ubezpieczeniowe, magazynowe, logistyczne,
terminale portowe i lotnicze, operatorzy kolejowi, firmy kontrolne, linie żeglugowe, linie
lotnicze.

d)

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
których Administratorem jest TIRSPED Sp. z o.o. w tym m.in. kancelarie prawnicze, firmy
IT.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 5, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Okres ten nie będzie dłuższy niż 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

10. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich.
11. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

