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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
przez GEIS CARGO INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Geis Cargo International Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
(00-848) ul. Żelazna 59 lok 6.8. , która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064436, NIP 5260209892, REGON
011038920, zwaną dalej jako „Administrator” lub „Geis Cargo”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Dyrektora Generalnego Panią Agnieszkę Stępień-Kottal , z którą
można się skontaktować telefonicznie (22 653 90 00) poprzez adres e-mail aga.kottal@geis-group.pl lub pisemnie na adres
siedziby Geis Cargo.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail lub przyjęcia zlecenia lub też wykonania innych czynności związanych
z obsługą celną i spedycyjną ładunków w transporcie międzynarodowym - podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit
a RODO);
2) udzielenia odpowiedzi podczas połączenia telefonicznego lub kontaktu mailowego z Geis Cargo - podstawą przetwarzania
jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3) przedstawienia oferty i podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy - podstawą przetwarzania jest podjęcie działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4) obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy - podstawą przetwarzania jest wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b
RODO);
5) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:
1) dostawcy rozwiązań informatycznych lub teleinformatycznych;
2) podmioty którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w zakresie niezbędnym do tych
czynności;
3) podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub do
momentu cofnięcia zgody.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w w/w celu lub w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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