Polityka prywatności
1. Administratorem Państwa danych jest EB Logistics Beata Czarnecka Ewa Waszak Spółka Jawna z
siedzibą przy ul. Poznańskiej 154L w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd RejonowyW TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000482266, NIP 879 267 18 42
(zwanym dalej Administratorem)
2. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych od naszych
klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych
prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń
transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne
czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas
prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane
zlecenia transportowe, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe.
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora( jak
również operatorzy pocztowi w celu dostarczenia przesyłki oraz operatorzy płatności w celu wykonania
usługi płatniczej) o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie
uzasadnionych interesów.
5. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia
transportowego.
6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów.
7. Przysługuje Państwu prawo prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania,
uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących.
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się na końcu
tego dokumentu).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na
żądanie użytkownika może uniemożliwić wykonanie przez Administratora czynności, o których mowa
w punkcie 3
9. W stosunku do Państwa danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
10. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Kontakt
EB Logistics Beata Czarnecka Ewa Waszak Spółka Jawna
87-100 Toruń, ul. Poznańska 154L
507 180 818
email: biuro@eblogistics.com.pl

