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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie bezpośredniej ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000), prosimy o zapoznanie się z treścią przedstawionej
poniżej klauzuli informacyjnej:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest sicuroLogistics Paweł Dybczyński z siedzibą w Górkach Wielkich
43-436, przy ulicy Pod Zebrzydkę 19a, NIP 548-260-66-13
2. Dane osobowe pozyskiwane są z zapytań handlowych, zamówień oraz umów. Dodatkowo pozyskujemy dane z
publicznych rejestrów (CEIDG, KRS) i giełd transportowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. - realizacji zapytań i zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dochodzenia
roszczeń z nimi związanych
b. - badania satysfakcji z współpracy z sicuroLogistics Paweł Dybczyński (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
c. - marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być kontrahenci sicurologistics, którzy realizują zapytanie lub
zamówienie na podstawie umowy powierzenia oraz podmioty współpracujące na potrzeby powiązane z realizacją
zapytania lub zamówienia takie jak (choć nie wyłącznie) dostarczające usługi informatyczne, księgowe, prawne,
marketingowe. Odbiorcami mogą być również podmioty upoważnione przepisami prawa np. Urząd Skarbowy.
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
6. Przechowujemy jedynie dane konieczne do realizacji celów przedsiębiorstwa: imię i nazwisko, nazwę firmy, jej
adres(y) oraz numery posiadane w rejestrach typu NIP, REGON, zajmowane stanowisko w firmie, dane kontaktowe
(telefon, email). W uzasadnionych przypadkach możemy prosić o dane związane z dokumentem tożsamości, jeżeli
wymagają tego dodatkowe przepisy związane z realizacją zamówienia.
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji zapytania lub zamówienia oraz przez okres
minimum 5 lat w związku z prawnym obowiązkiem przechowywania dokumentów sprzedaży do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
8. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. - żądania dostępu do danych osobowych
b. - żądania sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych
c. - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d. - przenoszenia danych
e. - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
11. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt na adres email
rodo@sicurologistics.com.
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