Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, podmiotów korzystających z naszych usług jest Marek
Wierzbicki TRAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. San Francisco
8, 55-020 Rzeplin, adres do korespondencji ul. Krasińskiego 15a/5 50-449 Wrocław.
2. Dane osobowe podmiotów korzystających z naszych usług przetwarzane będą w celu:
- zawierania i wykonywania umów przewozowych, w tym celu obsługi zapytań i reklamacji;
- sprzedaży biletów imiennych;
- przestrzegania przez Marek Wierzbicki TRAKO Sp. z o. o. przepisów prawa, w tym w
szczególności przepisów podatkowych;
- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontraktowe, konieczność dysponowania danymi na
potrzeby wykonania zawartych umów;
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Marek
Wierzbicki TRAKO Sp. z o. o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
zawartymi między innymi w Ustawie o Rachunkowości.
4. Pozyskane przez nas dane osobowe mogą być udostępnione innemu uprawnionemu
podmiotowi, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz do Biura Rachunkowego z
którym administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją usługi księgowej i rozrachunkowej na rzecz administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
6. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych oraz
inne informacje na temat ich przetwarzania w biurze administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Pozyskane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy
okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub
inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, jeśli nie koliduje to z przepisami prawa powszechnie
obowiązującymi mówiącymi o okresie przechowywania w celu dowodywym, lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich,
przetwarzania czyli świadczenia usług przewozowych. Konsekwencją nie podania danych
osobowych jest brak możliwości realizacji umowy przewozu.
4. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w niniejszym regulaminie, Marek
Wierzbicki TRAKO Sp. z o. o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

