FORMUŁA INFORMACJI w związku z RODO

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianiami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 w przepisach prawa z zakresu ochrony
danych osobowych, informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Spółka Universum BLC sp. z
o.o. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo:
universum@universum-blc.com.pl lub pisemnie na dres siedziby Administratora: UNIVERSUM BLC Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia.
Jednocześnie przypominamy, iż RODO nie ma zastosowania do osób prawnych, a jedynie do osób fizycznych.
W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy pomiędzy danymi firmy nie pojawiają się niepotrzebne
dane osobowe. Mogą je Państwo usunąć samodzielnie lub poprosić nas o dokonanie takich zmian.
1.

W związku z tym, iż Universum BLC sp. z o.o. zamierza przetwarzać
dane jedynie w celach realizacji usług spedycyjno-transportowych, własnych usług celnych oraz
usług realizowanych przez przewoźników a także w celu poprawnej realizacji zlecenia od naszych
Zleceniodawców, przekazywanych za pośrednictwem informacji w formie papierowej, elektronicznej
lub telefonicznej, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przypadku przekazania
aktualnych danych i zgód, dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Universum BLC sp. z
o.o., a w przypadku realizacji usługi spedycyjno-transportowej mogą w celu poprawnej realizacji
usługi zostać udostępnione przewoźnikowi lub/oraz Zleceniodawy oraz podmiotom udzielającym
wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane
osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny
cel.

2.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego
zostały zebrane lub otrzymania przez Administratora informacji o wyrażeniu sprzeciwu w
kwestii przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Każda osoba
dysponuje prawem żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każda osoba dysponuje prawem do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych, którą udzieliła Administratorowi. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Każda osoba dysponuje prawem do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.:
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3.

Informujemy, iż dane osobowe będą przechowywane przez okres
współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi
rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku
powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia, przez co rozumie się skuteczne zakończenie
postępowania egzekucyjnego.

4.

W przypadku braku wyrażenia zgody, dane osobowe nie będą
przetwarzane w celach innych niż na potrzeby zarchiwizowania kontaktu w celu realizacji
ewentualnego kolejnego zlecenia transportowego lub usługi spedycyjno-transportowej bądź
rozwiązania ewentualnego sporu w związku z dotychczasową współpracą. Archiwizacja i służbowy
kontakt odbywać się będzie na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Universum BLC sp. z
o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec

takiego archiwizowania. Dane w tych celach będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie
dłużej jednak niż przez 5 lat od ustania współpracy.

