Poznań, 15-05-2018

Szanowni Państwo,

Każdy z Państwa słyszał o zmianach przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jak
każdy podmiot, jesteśmy w obowiązku wyjaśnienia, w jaki sposób będziemy przepisów
przestrzegać oraz w jaki sposób te zmiany wypłyną na nas oraz na Państwa. Prosimy o
zapoznanie się z poniższym dokumentem przedstawiającym prawa i obowiązki zarówno nasze,
jak również Państwa.

Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem 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)
Administrator
Administratorem Państwa danych jest Luktrans Łukasz Mazurek, z siedzibą w Poznaniu, przy
ulicy Tułodzieckiej 48.
Kontakt z Administratorem
Administrator dostępny jest dla Państwa 24/365 pod adresem mailowych biuro@luktranspoznan.pl, w godzinach pracy pod telefonem: +48 519 414 884
Cel przetwarzania Państwa danych
Państwa dany mogą być przetwarzane w celu:
- wykonania umowy transportu lub podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia,
takich jak kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty i/lub zlecenia,
ustalenia terminów, miejsc załadunku oraz rozładunku, parametrów ładunków itp. (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingu usług ofertowanych przez Luktrans Łukasz Mazurek (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
- zabezpieczenia uzasadnionych interesów Administratora przez stronę trzecią (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) takich jak:
 Zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 Weryfikacji wiarygodności kredytowej,
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych
usług.
Zakres przetwarzania danych
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe takiej jak: imię,
nazwisko, dane adresowe, PESEL, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości, adres
email, historię płatności itp.
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Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Państwa dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, które będą je
przetwarzały, w szczególności: doradcom podatkowym prowadzącym księgowość
Administratora oraz organom publicznym na podstawie wymogów prawa.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie.
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez
okres trzech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz sześciu lat (informacje
rozliczeniowe).
Państwa prawa
Jako Administrator gwarantujemy Państwu:
- prawo dostępu do danych,
- prawdo żądania sprostowania danych,
- prawo żądania usunięcia danych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- możliwość przeniesienia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się przed cofnięciem zgody.
- prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień jest możliwe przez wysłanie wiadomości na adres
luktrans@post.pl lub listem na adres siedziby firmy.
Obligatoryjność udostępnienia danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez udostępnienia informacji nie będziemy mogli
zawrzeć w Państwem umowy.
Bezpieczeństwo danych
Gwarantujemy wykorzystanie niezbędnych środków technicznych, informatycznych oraz
organizacyjnych dla zapewnienia adekwatnego do ryzyka poziomu bezpieczeństwa.
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