POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad
korzystania przez administratora z danych osobowych przekazywanych mu przez klientów
korzystających z usług przedsiębiorstwa DOSTAWCA TRANS

Małgorzata & Krzysztof

Tomczak Spółka Jawna Przedmiotowa polityka prywatności opisuje zasady i procedury
przetwarzania danych osobowych. Jest to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń
dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych przetwarzanych przez
ich administratora. Polityka odnosi się komplementarnie do kwestii zabezpieczenia danych
osobowych, tj. zarówno przetwarzanych tradycyjnie, jak i w systemach informatycznych. Rygorowi
niniejszej polityki prywatności podlegają także dane powierzone administratorowi danych po
przetwarzania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego
instrumentu prawnego oraz dane osobowe, które zostały administratorowi danych udostępnione.
Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego
zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki
i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i
usługobiorców przedsiębiorstwa DOSTAWCA TRANS Sp. J . Dokument ten jest elementem
polityki bezpieczeństwa wdrożonej w firmie DOSTAWCA TRANS Sp. J. oraz odpowiada swym
przedmiotem wszelkim przepisom prawa krajowego i wspólnotowego.
Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:
• Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w
szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony
internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie
dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych
danych;
• Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek
informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w
urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu,
udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu
przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie
wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia
możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego
oprogramowaniu;
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• Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające
obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu
świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1
Administrator danych osobowych
1. Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest DOSTAWCA TRANS
Sp. J. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dostawca Trans Krzysztof & Małgorzata
Tomczak Spółka Jawna z siedzibą w Świebodzicach ., posiadającą przypisany NIP: 8842752615
Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia
wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.
2. Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za:
a) zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia i
wykazania przetwarzania danych osobowych zgodnie z określonymi w RODO zasadami
przetwarzania danych osobowych,
b) wdrożenie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych,
c) zapewnienie środków umożliwiających prawidłowa realizację praw osób, których dane dotyczą,
d) zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu, a w
przypadku, gdy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, również osobie, której dane dotyczą,
e) dokumentowanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia,
jego skutków oraz podjętych działań zaradczych.
§2
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami przetwarzania danych
osobowych określonymi w art. 5 RODO.
2. W sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane
dotyczą (zasada rzetelności).
3. W sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),
4. Przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada
ograniczenia przechowywania).
§3
Prawa osoby pozostawiającej swoje dane osobowe
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1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim pozostawiającym swoje dane osobowe u
administratora danych osobowych jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:
a) każdorazowe informowanie pozostawiającego dane osobowe o celu podawania danych osobowych;
b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do
każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.
c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.
2. W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez pozostawiającego
dane, Klient może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod
adresem poczty elektronicznej: biuro@dostawcatrans.pl bądź numerem telefonu +48 605413700
3. Administrator Danych uwzględnia w zachodzących w jego strukturze procesach przetwarzania
danych osobowych, procedury i zasady ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw
przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym, w szczególności:
a) prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
b) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO),
c) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
g) prawo sprzeciwu (art. 21 RODO),
h) prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).
4. Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.
§4
Cel gromadzenia danych osobowych
1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia
usługi na rzecz Klienta.
2. Dane niezbędne do realizacji zleceń, które Klient przekaże przedsiębiorstwu DOSTAWCA
TRANS Sp. J
3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zleceń
oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
§4
Bezpieczeństwo danych
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1. W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:
FIRMA

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Przetwarzanie danych w celach statystycznych i
Mountain View, CA 94043, USA

marketingowych

Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Przetwarzanie danych w celach statystycznych i
Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną marketingowych
spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2. Irlandia
§5
Udostępnianie danych osobowych
1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie
przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Klientów.
2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter
ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych Klientów.
§6
Ochrona transmisji danych osobowych
Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła Klienta
przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

§7
Postanowienia końcowe
1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej
strony i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez DOSTAWCA
TRANS Sp. J. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje
prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
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