OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych – RODO informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PLI Logistik & Service sp. z o.o. ul.
Gołaszyńska 22, 64-600 Oborniki.
2. W sprawie administrowania danymi prosimy o kontakt z p. Beatą Nawrocką tel. 605
326 745 lub poprzez e- mail beata.nawrocka@pli.pl
3. Administrator Danych Osobowych przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz
stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu
lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, modyfikacji, nieuprawnionemu
ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych w
związku z prowadzoną działalnością.
4. ADO zbiera dane niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt.4 ppkt. lit. a do d
5. Celem gromadzenia i przetwarzania danych jest
a) zawieranie i wykonanie umów z kontrahentami, oraz / lub podjęcie niezbędnych działań
do zawarcia umowy/umów. Tymi działaniami są kontakt telefoniczny, mailowy poprzez
komunikatory internetowe i/lub inne systemy komunikacyjne prowadzący do przedstawienia
oferty, ustalenia terminów i warunków wykonania usługi, dokonania korekt i zmian w
zakresie działań objętych usługą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) promocja i marketing usług prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych, w
tym także przesyłanie ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub
pocztową po wyrażeniu odrębnej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ; a także celem udzielania
odpowiedzi na zgłaszane zapytania;
b) obsługa zgłoszeń reklamacyjnych lub świadczenie usług serwisowych, na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) lub na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na
administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) prowadzenie działań rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1
lit. c RODO);

d) archiwizacja danych celem ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, obsługą postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych, egzekucyjnych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
6. Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe
a. przez okres obowiązywania zawartej umowy z osobą, której dane dotyczą oraz po
zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń
związanych z umową a także wykonaniem obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, Jednakże przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z
przepisami odpowiednich Kodeksów;
b. w odniesieniu do dokumentów rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami
dotyczącymi tych dokumentów;
c. przetwarzane w celach promocji, marketingu i ofertowania przez okres lat 10, jednak nie
dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych;
d. w celach innych niż wskazane w ust. a-c przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano
zgodę na przetwarzanie danych.
7. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych podmiotom z państw trzecich,
chyba że ich udostępnienie wynika z działań organów państwowych ( np. policja, sąd,
prokuratura lub inne służby) na ich wyraźny wniosek z odpowiednim umocowaniem
prawnym.
8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z którymi ADO współpracuje np.
podwykonawcy, biura rachunkowe, kancelarie prawne i inni.
10. Pani/Pan ma prawo do dostępu do udostępnionych danych osobowych oraz do ich
zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, do cofnięcia zgody na
przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania swoich danych
osobowych. Każde z wymienionych może być dokonane w dowolnym momencie.
11. Każdy kto uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez ADO z naruszeniem
przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.

