
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW PRZESYŁEK i ŁADUNKÓW 

TRANSPORTOWYCH, NIEBĘDĄYCH KLIENTAMI SPED PARTNER SP. Z O.O.  

 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 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 (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPED PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Leszczach, Leszcze 15, 28-400 Pińczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000240517, 

NIP: 6621768189, kapitał zakładowy w wysokości 9.645.000,00 zł, kontakt telefoniczny: 41 357 87 86, fax: 41 357 87 89, 

email: rodo@spedpartner.pl. 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: 

iod@spedpartner.pl.  

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane przez 

podmiot, który zleca Administratorowi wykonanie usługi transportowej, w przypadku której występują Państwo w łańcuchu 

dostawy jako nadawcy bądź odbiorcy przesyłki. 

4. Administrator otrzymuje dane osobowe niezbędne do zrealizowania usługi transportowej, w tym: podstawowe dane 

personalne (imię i nazwisko), dane firmy (w przypadku realizowania dostawy na rzecz podmiotu gospodarczego), dane 

kontaktowe, adres odbioru/dostawy oraz inne dane dotyczące realizowanej dostawy, w tym dane niezbędne do wypełnienia 

listu przewozowego/dokumentu CRM.  

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest 

niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej; do prawnie 

uzasadnionych interesów zaliczyć można konieczność zrealizowania przez SPED PARTNER sp. z o.o. umowy 

transportu/umowy spedycji, jak również ustalanie, dochodzenie lub obronę roszczeń.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi transportowej. Odmowa 

podania danych osobowych może utrudnić realizację usługi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej, do której należy SPED PARTNER sp. z o.o. 

(Grupa Atlas), podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi audytorskie, usługi 

księgowe i inne usługi doradcze, w tym prawne lub podatkowe, a także usługi IT, jak również pozostali kontrahenci SPED 

PARTNER sp. z o.o., w szczególności w przypadku, gdy podanie takich danych jest niezbędne do wykonania umowy lub innych 

czynności w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez SPED PARTNER sp. z o.o. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SPED PARTNER sp. z o.o. przez czas realizacji usługi transportowej oraz 

mogą być przetwarzane także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z 

realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.  

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – tj. państw leżących poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. Aktualnie dane osobowe mogą być przekazywane: 

a. do Federacji Rosyjskiej,  

b. do Republiki Białorusi.  

10. Dotychczas w stosunku do żadnego z  państw, o których mowa w pkt 9 powyżej nie została wydana stosowna decyzja Komisji 
Europejskiej stwierdzająca, by państwo to zapewniało odpowiedni stopień ochrony danych osobowych osób fizycznych. 
W związku z tym, SPED PARTNER sp. z o.o. podejmuje niezbędne czynności umożliwiające przekazanie danych do państw 
trzecich nakładając na podmiot otrzymujący dane osobowe działający w takim państwie obowiązek wprowadzenia 
odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych, w szczególności stosując standardowe klauzule ochrony danych osobowych 
przyjęte przez Komisję Europejską. 

11. Wszelkie informacje na temat podmiotów otrzymujących dane osobowe w państwie trzecim oraz szczegółowe warunki 
dotyczące zastosowanych środków zabezpieczających, jak również kopie tych środków zabezpieczających można uzyskać od 
SPED PARTNER sp. z o.o.  

12. Przekazywaniu do państw trzecich mogą podlegać dane osobowe wyłącznie części nadawców/odbiorców przesyłek 
transportowych – w szczególności jeśli usługi są lub mają być świadczone na terytorium państwa trzeciego lub jeśli 
podwykonawcą SPED PARTNER sp. z o.o. jest podmiot mający siedzibę w państwie trzecim.  

13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

14. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, 
usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

15. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa 
szczególną sytuację.  

16. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

17. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w 
oparciu o profilowanie.  
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