
Klauzula informacyjna dla Kontrahentów 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o., 07-200 Wyszków, ul. 

Fryderyka Chopina 2/1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000599626. Możesz się z nami skontaktować listownie, e-mailowo: kontakt@hplogistics.pl lub 

telefonicznie 668-132-161. 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który wspólnie z Administratorem Danych dba o prawidłowość i 

celowość przetwarzania danych. Kontakt z nim w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i 

realizacją własnych praw wynikających z RODO, możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@dss-rodo.pl 

lub telefonicznie 502-198-738. 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu: 

• podjęcia działań przed zawarciem i wykonaniem umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - przez 

okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 

• spełnienia obowiązków prawnych ciążących na HUMAN PRO LOGISTICS. (m.in. wystawiania i 

przechowywania faktur, prowadzenia oraz przechowywania dokumentów księgowych, 

podatkowych, obsługi gwarancyjnej), zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO; 

• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej, zgodnie z Art. 

6 ust. 1 lit. f. RODO; 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz HUMAN PRO LOGISTICS 

w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych są m.in. biura rachunkowe, 

kadrowe, kancelarie prawne i windykacyjne, pośrednicy oraz podwykonawcy naszych usług. Na podstawie 

przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom 

publicznym. HUMAN PRO LOGISTICS przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji 

danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 



CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH 

HUMAN PRO LOGISTICS przetwarza dane wyłącznie przez okres, do którego jest prawnie zobowiązany. Po 

tym okresie dane są usuwane. W sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane 

mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Wówczas podstawę 

prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Czas 

przetwarzania tych danych jest zależny od czasu przedawnienia roszczeń - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

PRAWA, KTÓRE PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ 

W zakresie i na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych, w tym prawo 

uzyskania ich kopi, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia - jeśli pozwalają na to przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w 

oparciu o „wyrażenie zgody” informujemy, że może być ona cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Chcąc 

skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem 

zakresu danych będących przedmiotem żądania do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: 

kontakt@dss-rodo.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Dane osobowe przetwarzane przez HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o. nie są poddawane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Podanie danych jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 

świadczenia usług wobec Pani/Pana oferowanych przez HUMAN PRO LOGISTICS. Pani/Pana dane nie są 

przekazywane do Państwa Trzeciego. 

Z poważaniem 

Zarząd HUMAN PRO LOGISTICS 


