
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO] informujemy 

1. Pana/Pani dane osobowe Spółka pozyskała z firmy spedycyjnej, transportowej lub od kontrahenta 

handlowego, gdzie jesteście Państwo zatrudnieni. Dane osobowe są przetwarzane w niezbędnym 

zakresie i obejmują: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu, numer 

telefonu kontaktowego, nazwa firmy.  

2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FOSFAN S.A. z siedzibą 71-820 Szczecin ul.  

Nad Odrą 44/65, telefon: 91 44 55 600, adres e-mail: biuro@fosfan.pl [dalej: Spółka, Administrator]. 

3. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest w siedzibie Spółki, adres  e-mail: iod@fosfan.pl  telefon: 

512 895 544. 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w następujących celach: 

1) zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia świadczenia usług transportowych oraz umów handlowych 

z kontrahentami Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”); 

2) realizacji obowiązków podatkowych i prowadzenia dokumentacji usług transportowych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych; 

3) ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową, zleceniem 

usług transportowych lub umową handlową, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze produkcyjno-handlowym Spółki 

poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 222 Kodeksu pracy, ustawy o ochronie 

osób i mienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

5. Spółka może przekazywać Pana/Pani dane osobowe swoim kontrahentom tylko w zakresie 

związanym z obsługą umów i zleceń. W uzasadnionych sytuacjach dane mogą być przekazywane 

uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania zlecenia lub umowy,  

a następnie dokumentacja z danymi osobowymi będzie przechowywana przez okres 5 lat.  

Dane osobowe z monitoringu Spółki nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. 

7. Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  

jeśli uznają Państwo że przetwarzamy dane niezgodnie z obowiązującym prawem. 

9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

W sytuacji pytań lub wątpliwości mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych w siedzibie Spółki, pod adresem e-mail: iod@fosfan.pl  lub telefonicznie: 512 895 544. 
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