KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b) i f) 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 95/4
 6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO (t.j. Dz.U.2018, poz. 108 z późn. zm.), informuję Panią/Pana, że
administratorem danych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Wiesław
Tatarczuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe
TOWOS Wiesław Tatarczuch
ul. Zagrodowa 13/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-112-68-06 (dalej „Administratorem,
Sklepem”). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za zgodą i w celu:
1. w celu wykonywania zawartych umów przewozu- podstawą przetwarzania danych
będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem
2. w celu prowadzenia konta kontrahenta - podstawą przetwarzania danych będzie w
tym wypadku umowa zawarta z Administratorem
3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą
przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa
dotyczących rękojmi za wady
4. wysyłania informacji handlowej dotyczącej oferowanych usług - w tym wypadku
podstawą. przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest
obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
5. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym
wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie
działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników,
6. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane
przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw - podstawą
przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony
interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania
obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów
Administratora.
Dokonując zamówienia wykonania usługi podaje Pan/Pani określone dane osobowe,
niezbędne do wykonania umowy. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji
zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania umowy. Nie jest obowiązkowe
wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany
adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy. Jeżeli zgoda zostanie

wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia
1. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które
współpracują z nami przy wykonaniu umowy, w tym odbioru płatności, jak również
dostarczenia pojazd pod wskazany adres, czy telefon kontaktowy oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy
lub organy ścigania - tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie
niezbędnym do realizacji umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również
potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko
Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania
Administratorowi przez Użytkownika jego danych- podanie danych jest dobrowolne.
3. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na
celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich
jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe,
wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a
także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. lication firewall
(WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami.
4. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa
w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w
związku z prowadzeniem firmy: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo
żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do
przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownika przez Administratora.

