
                                                                    

Klauzula Informacyjna dla pracowników kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów

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 tar 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) W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio 
od Państwa, dane te zostały przekazane przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę, 
podmiot któremu udzielili Państwo zgody na przekazanie danych Administratorowi lub 
kontrahenta Administratora, na rzecz którego Państwa pracodawca wykonuje bezpośrednio 
lub pośrednio usługi lub dostawy.

3) W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, 
przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować: imiona i nazwisko, 
stanowisko/funkcję, zakład pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie 
uzasadniony interes administratora jakim jest:

a) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich 
jak nawiązanie stosunków biznesowych, zawarcie lub realizacja umowy pomiędzy 
Administratorem a kontrahentem,

b) zawarcie lub realizacja umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem,
c) ubieganie się o udzielenie zamówienia,
d) zapewnienie, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością 

gospodarczą, sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi ze sobą 
podmiotami, w szczególności na etapie składania ofert, zawierania umów oraz w 
trakcie ich realizacji,

e) marketing bezpośredni,
f) weryfikacja kontrahentów celem przeciwdziałania przestępstwom, w tym 

zapobiegania oszustwom,
g) ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych, podmioty biorące udział w realizacji umowy, dostawcy rozwiązań 
informatycznych, poczta, firmy kurierskie, kancelarie prawne.

6) 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) lub do dnia wniesienia skutecznego sprzeciwu.

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

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 NIP: PL9880138680               Tel.:  +48 71 700 00 46           Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. 
 REGON: 932017192          Fax.: +48 71 700 00 48          ul. Sienkiewicza 15
                    KRS: 0000074993                   E-mail : info@star-polska.com.pl                     www.star-polska.com.pl                                   56-120 Brzeg Dolny 


