KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UMÓW O WSPÓŁPRACY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest OT PORT GDYNIA SP. Z O.O., ul. Indyjska 13, 81-336
Gdynia, NIP: 586-10-42-037, REGON: 190888535, KRS: 190888535 wchodząca w skład Grupy
Kapitałowej
OT
LOGISTICS,
do
której
należą
następujące
podmioty:
http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@otpg.pl
lub korespondencyjnie:
OT PORT GDYNIA SP. Z O.O.
ul. Indyjska 13
81-336 Gdynia.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu
zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, stanowiące realizację prawnie uzasadnionego interesu
administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych (dowodowych), będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora. Inne dane niż podane powyżej
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jedynie na podstawie dobrowolnie
udzielonej przez Państwa zgody. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych
pracowników, współpracowników oraz podmioty z grupy OTL, podwykonawców lub inne podmioty
zaangażowane w proces realizacji umowy, przez podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne, upoważnione przez administratora na
podstawie odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i działające zgodnie z
poleceniami administratora podmioty trzecie.
4) Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez
okres trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w okresie przewidzianym dla
realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przez okres
przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań przedsądowych, sądowych,
egzekucyjnych cywilnych, administracyjnych i karnych, restrukturyzacyjnych, upadłościowych,
podatkowych, wymagających przetwarzania Państwa danych.
5) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto
prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; w celu
skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny lub
adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, podany powyżej w pkt 2.
6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz
realizacji umowy; w zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody,
przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; wycofanie przez Państwa zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; zgoda
może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres
korespondencyjny lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, podany powyżej w pkt 2.
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

