Operational flexibility

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), ATD Poland Tomasz Dąbrowski („ATD”) informuje
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez ATD, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ATD,
ul Towarowa 23, 43 – 100 Tychy z Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w formie elektronicznej
atdrodo@atdpoland.pl, telefonicznie +48 32 745 61 90.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATD Poland Tomasz Dąbrowski z siedzibą w Tychach
przy ul. Towarowej 23.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
1. ATD przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
a) podjęcia

na

Pani/Pana

żądanie

działań

zmierzających

do

zawarcia

umowy

spedycji/przewozu/transportu lub innych usług zgodnych z Pani/Pana zapytaniem ofertowym
z ATD lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z ATD (rt. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. Ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych
z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ATD (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
w szczególności w celach:
a) związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez ATD usług, w

tym

monitorowaniem spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług,
b) restrukturyzacji lub sprzedaży wierzytelności ATD względem Pani/Pana oraz dochodzenia
roszczeń przez ATD,
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c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych,
a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu
dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
d) pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura
Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących Pani/Pana
wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do
udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim
zadłużeniu,
e) pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań do Rejestru BIG
InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
f) pozyskania za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA
z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12 danych
gospodarczych dotyczących Państwa zobowiązań z ostatnich 12 miesięcy.
3. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ATD
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z ATD,
wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji
celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów ATD.
Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić
przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez ATD usług na Pani/Pana rzecz.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. Podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji
gospodarczej, a także innym bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne
w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności.
2. Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem
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umów, w tym:
a) ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, Zielona Góra 65 – 831, (dostawca systemu TMS do
zarządzania transportem),
b) Zakład Usługowo-Handlowy Aleksander Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 42, Tychy 43 – 100,
(Biuro rachunkowe),
c) Biuro informacji gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Jacka Kaczmarskiego 77, Warszawa 02 –
679,
d) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12,
Wrocław 51 – 214,
e) Meteoryt sp. z o.o. ul. Łomżyńska 18, Szczytno 12 – 100 (dostawca systemu książka
korespondencji i umowy handlowe),
f)

Związkowi Banków Polskich.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.
II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z ATD umowy, przez okres do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla realizacji przez ATD uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym
w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po
rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
ATD pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są
przetwarzane

przez ATD, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym

przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku
gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
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c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu.
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany.
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz,
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu ATD, o którym mowa w pkt. II powyżej.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
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