Ogólna informacja
o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Sped- Service Maria Zofia Mulewska z siedzibą w Szczecinie jest Administratorem Twoich danych
osobowych. Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: m.mulewska@sped-service.eu lub listownie pod adresem: ul. Seledynowa 39/2, 70-781
Szczecin.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Sped- Service przetwarza dane na podstawie zawartych z firma umów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b
RODO1). Dane zbierane są przede wszystkim w celu zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany
zawartej umowy. Dane przetwarzamy również w celu rozwoju naszych usług oraz wykonania
obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, także w celach archiwalnych (dowodowych) dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co także jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).
III. Kategorie danych, które przetwarzamy:
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:
- podstawowe dane identyfikacyjne
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
- elektroniczne dane identyfikacyjne,
- elektroniczne dane lokalizacyjne,
- finansowe dane identyfikujące,
- szczegóły polisy ubezpieczeniowej zawartej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- zezwolenia i licencje,
- informacje dotyczące ewentualnych wypadków drogowych, zaistniałych podczas realizacji umowy,
- dane dotyczące adresu do korespondencji.
IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: naszym zleceniodawcom,
podwykonawcom, podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom księgowym,
prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód oraz przedstawicielom ubezpieczycieli.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, s..1).

VI. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze
względu na cel ich przetwarzania a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego, a dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych
zobowiązań podatkowych Administratora.
VII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego
przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, o ile
przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że
Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VIII. Informacja o wymogu:
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych nie mamy
możliwości zawarcia umowy.

