Obowiązek informacyjny
Od dnia 25 maja 2018 wchodzą w życie przepisy
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 95/46/WE („RODO”). W
związku z tym Gako Transport Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Krakowie, 31-406 przy Al. 29 Listopada 155B NIP:
9442258183, , realizuje swój obowiązek informacyjny
wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się
z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

1. Administratorem danych osobowych jest Gako Transport Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 31-406 przy Al. 29 Listopada 155B
NIP: 9442258183 (dalej Administrator).
2. Kontakt z Administratorem danych odbywa się przez e-mail: Biuro@gako.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleceń transportowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zleceń transportowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być:
•
•
•
•

wyrażona dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie,
konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia
działań przed jej zawarciem,
wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa,
konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

6. Odbiorcami danych osobowych są:
podmioty świadczące usługi IT (w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej),
•
•
•
•

podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
biuro rachunkowe,
podmioty upoważnione przepisami prawa.

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ,
Prawo do sprostowania danych,
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
Prawo do ograniczenia przetwarzania,
Prawo do przenoszenia danych,
Prawo do sprzeciwu,
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Prawo do cofnięcia zgody.

9. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu (art. 22 RODO).
11. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora prawnie
uzasadnionych interesów.

