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W związku z zapewnieniem właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobo-
wych, zgodnie z przepisami 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 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwane „RODO”, przedstawiamy Państwu istotne informacje doty-
czące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 15A, 95-010 Stryków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 
0000110889, NIP: 728-00-19-486, REGON: 470785296. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 42 61 64 100, adresem e-mail: spedimex@spedimex.pl lub pi-
semnie za pośrednictwem danych teleadresowych Spedimex Sp. z o.o. 

W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych w Spedimex Sp. z o.o. po-
wołany został Inspektor Ochrony Danych – Pan Piotr Kawczyński, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@spedimex.pl

Przetwarzanie danych osobowych Klientów

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest Pani/
Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem 
umowy oraz jej późniejszą realizacją - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  a także ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych 
roszczeń – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizo-
wany przez Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą również przetwarzane w związku 
z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnie-
nia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres 
wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowa-
ne przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty ade-
kwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty realizujące usługi pocztowe, 
kurierskie, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przenoszenia.

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych
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Przetwarzanie danych osobowych pracowników  
lub osób współpracujących z Klientami

• Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy 
pomiędzy Administratorem, a Klientem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasad-
niony interes Administratora – kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona 
wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą również przetwarzane 
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratorze, m.in. przepisami podatkowymi, sprawoz-
dawczości finansowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem, a Klientem, a po 
jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie 
będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  
sprawozdawczości finansowej.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowa-
ne przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty ade-
kwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty realizujące usługi pocztowe, 
kurierskie, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

• Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postanowień umowy. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

• Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy lub udostępnione przez 
Klienta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Administrator przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe w zakresie m.in.: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych Dostawców

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest 
Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z za-
warciem umowy oraz jej późniejszą realizacją - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  a także ewentualne ustalenie, dochodzenie i obrona 
wzajemnych roszczeń – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu realizowany przez Administratora, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą również przetwarzane w związ-
ku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnie-
nia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres 
wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowa-
ne przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty ade-
kwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty realizujące usługi pocztowe, 
kurierskie,  a  także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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• Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich przenoszenia.

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników  
Dostawcy lub osób współpracujących z Dostawcą

• Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy po-
między Administratorem, a Dostawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasad-
niony interes Administratora – kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona 
wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą również przetwarzane 
w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, m.in. przepisami podatkowymi, sprawoz-
dawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem, a Dostawcą, a po 
jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie 
będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  
sprawozdawczości finansowej.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowa-
ne przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty ade-
kwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty realizujące usługi pocztowe, 
kurierskie, a  także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postanowień umowy.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

• Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy lub udostępnione przez 
Dostawcę, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Administrator przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe w zakresie m.in.: imię (imiona) i nazwisko, stanowisko/funkcja, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych  
Podwykonawców – Strefa Przewoźnika

• Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) jeżeli Pani/Pan jest osobą fizyczną, działającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą):
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• umożliwienia realizacji czynności, związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia/zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 
1 lit. b) RODO, przez cały okres realizacji zamówienia/zawartej umowy; 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub za-
wartą umową – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc 
na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa, dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

• realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i ra-
chunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany przepisami prawa.

b) jeżeli Pani/Pan jest osobą fizyczną, działającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej): 

• realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Pani/Pan reprezentuje, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Pani/Pan reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub za-
wartą umową – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc 
na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

c) jeżeli Pani/Pan jest pracownikiem Przewoźnika lub osób, współpracujących z Przewoźnikiem w związku z działaniami, mają-
cymi na celu zawarcie i realizację zamówienia/umowy pomiędzy Przewoźnikiem, a Administratorem:

• kontaktu w sprawie zawarcia i realizacji zamówienia/umowy – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administrato-
ra, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prze okres realizacji zamówienia/trwania umowy;

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub za-
wartą umową – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc 
na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

• realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i ra-
chunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany przepisami prawa.

• Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika, z którym łączy Panią/Pana 
umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, 
miejsce zatrudnienia.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora, w tym usługi 
hostingowe – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stoso-
wania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także 
organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych celów, realizowanych 
przez Administratora.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Przetwarzanie danych osobowych pracowników Podwykonawców  
lub osób współpracujących z  Podwykonawcami – Strefa Przewoźnika

• Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy po-
między Spedimex Sp. z o.o., a Podwykonawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora – kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodze-
nie i obrona wzajemnych roszczeń, w przypadku ich zaistnienia, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą również 
przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, m.in. przepisami podatkowy-
mi, sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Spedimex Sp.  z  o.o., a Pod-
wykonawcą, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe 
zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów 
podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowa-
ne przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty ade-
kwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty realizujące usługi pocztowe, 
kurierskie, a  także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postanowień umowy.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

• Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy lub udostępnione przez Podwy-
konawcę, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Spedimex Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe w zakresie m.in.: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia.

Przetwarzania danych osobowych w związku  
z prowadzonymi procesami rekrutacji

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskaza-
nym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, 
dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją pro-
cesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 mie-
siące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/
Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe 
będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora, w tym usługi 
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rekrutacyjne – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stoso-
wania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; serwisy 
internetowe, za pośrednictwem których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę, a także organy publiczne uprawnione do 
dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odby-
wa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.2019.1040 z późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/
Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. 

• Administrator nie stosuje żadnych zautomatyzowanych procesów, w tym profilowania. 

• W sytuacji gdy, Pani/Pan jest kandydatem do pracy w ramach Programu „Polecenie w dobrej cenie” – Pani/Pana dane oso-
bowe zostały udostępnione Administratorowi przez Uczestnika niniejszego Programu w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, 
numer telefonu oraz adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych z związku z prowadzeniem  
działań marketingowych

• Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realiza-
cji  prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego 
produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z  przepisami ustawy o  świadczeniu usług 
drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie 
podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych.

• Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualny-
mi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych – dla realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez 
czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. 

• W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podsta-
wie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty 
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnio-
ne do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie, 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. 
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• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

• Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne dla otrzymywania materiałów mar-
ketingowo-informacyjnych. Przekazanie przez Panią/Pana pozostałych danych, jest dobrowolne. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktowych (formularz kontaktowy)

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formu-
larza kontaktowego – w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzie-
lenia odpowiedzi na skierowane do Spedimex Sp. z o.o. zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana 
dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji  prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów 
i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o  świadczeniu usług drogą elek-
troniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych 
kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych.

• Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych – dla realizacji praw-
nie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas 
przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem 
formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/
Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyj-
nych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora, w tym usługi 
hostingowe – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stoso-
wania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także 
organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgod-
ność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

• Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednic-
twem formularza kontaktowego pytanie lub dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. Przekazanie przez 
Panią/Pana pozostałych danych, jest dobrowolne.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Przetwarzanie danych osobowych osób, kierujących zapytanie  
o ofertę (formularz kontaktowy)

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania kontaktów biznesowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe - w oparciu o konieczność realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a więc na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO; w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy, w związku z Pani/Pana zapytaniem, w tym w celu 
przygotowania dedykowanej dla Państwa oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem 
również w  celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

• Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami - a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa, dotyczącymi prze-
dawnienia roszczeń. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora, w tym usługi 
hostingowe – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stoso-
wania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także 
organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośred-
nictwem formularza kontaktowego zapytanie ofertowe. Przekazanie przez Panią/Pana pozostałych danych, jest dobrowolne.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie danych osobowych osób, objętych monitoringiem wizyjnym

• Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.) w zw. 
z art. 5 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, czyli zapew-
nienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Admini-
stratora na szkodę.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od momentu nagrania. W przypadku, 
w którym nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator posiada 
uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu zakoń-
czenia postępowania.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora, w tym stałej 
ochrony fizycznej – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 
a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Przetwarzanie danych osobowych praktykantów, stażystów

• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) niezbędnych do zawarcia i realizacji porozumienia/umowy ze szkołami na odbycie praktyk w zakresie wskazanym w § 7 ust. 
2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019.391) lub 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) niezbędnych do zawarcia i realizacji porozumienia/umowy ze Starostami na odbycie stażu w związku z art. 53 ust. 4 
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482 t.j.) - na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) niezbędnych do wykonania porozumienia/umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 
przed zawarciem porozumienia/umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 
r. o praktykach absolwenckich (t.j.  Dz.U.2018.1244 z późn. zm.), a w pozostałych zakresie – zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, która może być w każdym czasie odwołana;

d) niezbędnych do wykonania porozumienia/umowy na odbycie stażu płatnego, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia 
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem porozumienia/umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

e) wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. art. 3041 w 
związku z art. 211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.:  Dz.U.2019.1040 z późn. zm.), a w przypadku staży płatnych, 
również na podstawie Ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 t.j.) i Ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j.);

f) ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń – na podstawie art.  6  ust.  1  lit f) RODO.

• W przypadku realizacji przez Administratora celów, o którym mowa w a) i b) powyżej, Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane 
przez Administratora od szkoły, w której Pani/Pan jest uczniem lub Starosty w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, rok studiów, kieru-
nek studiów, numer albumu.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/porozumienia o praktykę, staż, po jej/jego zakończe-
niu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora, w tym usługi 
hostingowe, ochrony fizycznej osób i mienia, a także usługi w zakresie BHP – na podstawie zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicz-
nych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych; zakłady opieki zdrowotnej w celach związanych z  medycyną pra-
cy, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeno-
szenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odby-
wa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia 
reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, przez okres 1  roku – po 
terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29  września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz.U.2019.351 t.j.), a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stoso-
wane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością  Administratora – na podsta-
wie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty 
adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne upraw-
nione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

• Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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