
                                                                    

Klauzula Informacyjna dla osób wskazanych w umowie

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :                                                               
Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 15, 
+48 71 700 00 46, info@star-polska.com.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako 
osobę kontaktową w celu obsługi zawartej z Administratorem umowy. Dane osobowe, które 
zostały przekazane to: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz służbowe dane 
kontaktowe (m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu realizacji umowy, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych, przez okres trwania umowy, a potem do czasu upływu 
terminów przedawnienia roszczeń. 
Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie prowadzenia komunikacji 
związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy, przyjmowania i przekazywania 
oświadczeń woli stron umowy, kierowania ewentualnych reklamacji i roszczeń, a po 
zakończeniu umowy niezbędność do ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych, podmioty biorące udział w realizacji umowy, banki, dostawcy rozwiązań 
informatycznych, biuro rachunkowe, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe, poczta, 
firmy kurierskie, podmioty z grupy Star Polska, a w szczególności Star S.P.A Loc. II Moro 1 
20085 Locate di Triulzi – Włochy, Star Internationale Transporte Deutschland GmbH, 
Heegstrasse 26, 45356 Essen – Niemcy.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez czas 
określony w obowiązujących przepisach prawa lub w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w
celach planowania biznesowego). 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy.
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