
Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO 

 

Szanowni Państwo, 

  

Realizując obowiązki wynikające z 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) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

LOGIS Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 B, 31-

752  Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000472574, REGON 122928868, NIP 6783148554, reprezentowana przez:  

Adam Siodła - Prezes Zarządu    

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umów w zakresie działalności administratora.  

Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie prawa podatkowego; przetwarzanie jest niezbędne do 

dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową (w wypadku jej zawarcia) 

– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa.  

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie na podstawie zawartej umowy 

i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług. Innym podmiotom na 

podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.  

Odbiorcą danych osobowych są nasi kontrahenci w zakresie związanym z realizacją zawartej z Państwem 

umowy. 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy 

przewozu albo umowy spedycyjnej (w wypadku woli jej zawarcia). 

Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem 

terminu: wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego, istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy 

świadczenia usług przez Administratora lub na rzecz Administratora, obowiązywania udzielonej przez 

Państwa zgody.  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, żądania usunięcia 

danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

 

 


