INFORMACJA RODO DLA KIEROWCÓW, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ NA
POTRZEBY IDENTYFIKACJI OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH USŁUGI SPEDYCYJNE.
I
[Administrator danych]
HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy
ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod numerem KRS 0000828430; NIP: 6412547857;
REGON: 384217727 o
kapitale zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości),
wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks.
Z Administratorem można kontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym Huta Pokój Profile Sp. z o.o., ul. Niedurnego 79,
41-709 Ruda Śląska;
2) pod adresem poczty elektronicznej: zbigniew.przebindowski@hutapokoj.eu
Z koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem
poczty elektronicznej: rodohpp@hutapokoj.eu
II
[Cel i podstawa prawna]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze w zakresie
obowiązku przechowywania dokumentacji przewozowej, służącej do rozliczeń przed
organami publicznymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) weryfikacji danych – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
polegającego na weryfikacji danych osobowych kierowców, którym wydawany jest
towar (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw
majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec
Administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem
cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) zapewnienia bezpieczeństwa – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego budynków
oraz mienia Administratora poprzez kontrolę dostępu i/lub monitoring wizyjny (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
III
[Kategorie danych]
Przetwarzanie danych osobowych, w szczególności, obejmuje następujące kategorie
danych: dane identyfikacyjne, w tym zawarte w dokumencie tożsamości takie jak imię
i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, paszport, dane pojazdu, wizerunek.

IV
[Źródło pochodzenia danych]
Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa pracodawcę lub firmę,
z którą Państwo współpracujecie w związku z zawartą z nami umową na realizację usług
spedycyjnych.
V
[Okres retencji danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy
przewozu, w ramach której zostają Pani/Panu powierzone towary, a także przez okres
przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności związanych
z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Administratorem,
a podmiotem zapewniającym realizację usług spedycyjnych.
VI
[Odbiorcy danych]
1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
1) osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach
wykonywanych obowiązków służbowych, w szczególności zajmującym się obsługą
ekspedycji;
2) na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem.
2. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na
zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług
(np. obsługa prawna, finansowa, firmy doradcze, obsługa IT).
VII
[Prawa osób, których dane dotyczą]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której
dotyczą dane administrator dostarcza kopię danych podlegających przetwarzaniu.
W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
VIII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

IX
[Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji]
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie
podlegają profilowaniu.
X
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]
1.

2.

RODO – rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

