
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 L119/1) informujemy, że: 
 
 
1.1 Administratorem danych osobowych jest Profi Logistics sp. z o.o. Sp.k., ul. 

Nowa 8, 18-100 Łapy, dalej jako „Administrator”. 
1.2 Dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, 

a ponadto w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów Administratora danych takich jak dochodzenie 
roszczeń. 

1.3 Dane są zbierane jedynie w adekwatnym i koniecznym zakresie w stosunku do 
celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych 
kategorii danych osobowych. 

1.4 Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej 
na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. W 
takiej sytuacji Administrator dba, aby podmiot przetwarzający spełniał 
wszystkie gwarancje, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Radcy (UE) nr 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. 

1.5 Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

1.6 Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 
umowy oraz przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów dochodzenia roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności.  

1.7 Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 
przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w 
określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich 
danych. 

1.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
uniemożliwia złożenie zamówienia.  

1.9 Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. 
1.10 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem 
przetwarzania jej danych osobowych. 

 


