KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
LOG-WAY-SOLUTION Sp. z o.o.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej „Polityką
bezpieczeństwa” w LOG-WAY-SOLUTION Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”, jest
uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych,
sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:
•

Rozporządzeniu 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 nr 119, str.1/,

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne,
organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i
adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w
ramach prowadzonej działalności.

Spółka zapewnia, aby Dane Osobowe Przetwarzane w Spółce były: przetwarzane zgodnie z
prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne,
stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Spółka zapewnia zgodność postępowania kontrahentów Spółki, w tym w szczególności
Podmiotów Przetwarzających z postanowieniami Polityki w odpowiednim zakresie we
wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do przekazania tym podmiotom Danych
osobowych do przetwarzania, w tym przechowywania.

Rozdział 2
Definicje
Przez użyte w Polityce bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

administrator danych osobowych – LOG-WAY-SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą
w Janikowie, 62-006 Kobylnica przy ul. Gnieźnieńskiej 67/69
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 nr 119, str. 1/,
dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej,
zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów,
przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,
system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów,
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych osobowych,
system tradycyjny – zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym
przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w celu
przetwarzania danych osobowych na papierze,
zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja
stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych
przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
administrator systemu informatycznego – osoba lub osoby, upoważnione przez
administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami
informatycznymi,
odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,
podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka
lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, które z upoważnienia administratora
danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe,

Rozdział 3
Zakres stosowania
•

W Spółce przetwarzane są dane osobowe: nazwisko, imiona, adres miejsca
zamieszkania i prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, numer kontaktowy i
adres e-mail, NIP, REGON, KRS, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
pracowników naszych klientów, numery kont bankowych, polisy ubezpieczeniowe,
licencje, zebrane w zbiorach danych osobowych.

•
•

Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i
elektronicznej.
Polityka bezpieczeństwa zawiera uregulowania dotyczące wprowadzonych
zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych
danych osobowych.

Rozdział 4
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą
przetwarzane
Zebrane dane osobowe są niezbędne do:
• zwarcia i wykonania usługi w celu realizacji i obsługi transportu
• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
• dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
• wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i
rachunkowych
• prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na
wiadomości Klientów
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych);
• dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do
czasu jej odwołania.

Rozdział 5
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe i wymóg podania danych.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne
• prawo żądania od Administratora usunięcia danych
• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego

•

•

prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na
miejsce domniemanego naruszenia RODO
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Realizacja praw może nastąpić na wniosek, składany za pośrednictwem:
• e-maila: accounting@lws.pl
• poczty, wysyłając list na adres Spółki
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa.
Wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
Zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w Polityce ochrony danych
osobowych będzie podpisanie zlecenia spedycyjnego lub przewozowego.
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