Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla kierowców transportujący wyroby gotowe, opakowania i inne towary
Informujemy, iż zgromadziliśmy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko,
numer telefonu, numer dowodu tożsamości, oznaczenie pracodawcy, numer pojazdu,
którym się Pani/Pan porusza, w związku z nawiązaniem współpracy z dostawcą usług
transportowych na rzecz, której Pan/Pani wykonuje czynności transportowe.
W związku z powyższym informujemy:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dr. Marcus International Sp. z o.
o. Sp. K., al. Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz, telefon (62)760 07 00, adres poczty
elektronicznej drmarcus@dr-marcus.com
Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach
(na podstawie prawnej - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Dr. Marcus
International Sp. z o. o. Sp. K., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej
i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO):
- w celu kontroli realizacji transportu towaru, ochrony mienia oraz wykonywania
naszej pracy biurowej i operacyjnej, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu
transportu towaru (bez tego nie można by np. tworzyć harmonogramów transportu,
na bieżąco monitorować przebiegu transportu towaru, wpuścić na teren zakładu itp.)
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach
realizowanych przez Administratora, tj.:
- dla sprawnej realizacji bieżącej działalności, w tym realizacji procesów biznesowych
i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora,
- dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić Administatora na szkodę,
- do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej
przez Administatora działalności gospodarczej.
Dostęp do danych osobowych będzie miała osoba prowadząca działalność gospodarczą
oraz osoby zajmujące się sprawami bezpieczeństwa osób w Dr. Marcus International
Sp. z o. o. Sp. K. oraz inne osoby w firmie w ramach otrzymanych od administratora
upoważnień.
Administrator może powierzać przetwarzanie w/w danych osobowych procesorowi
wykonującemu usługi dla administratora w zakresie zgodnym z podpisaną umową
powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy ochrony mienia, podmioty na
podstawie podpisanych umów powierzenie przetwarzania danych osobowych
(procesorzy) oraz w przypadku wymaganego prawem udostępnienia.
DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH (POZA
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po
tym czasie Pana/Pani dane zostaną usunięte.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (o ile przepisy ogólne nie stanowią inaczej).
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.
Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ADMINISTRATOR NIE STOSUJE ZAUTOMATYZOWANYCH METOD PODEJMOWANIA
DECYZJI (PROFILOWANIA).
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