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 Klauzula informacyjna dla użytkowników Portalu/Aplikacji- 
Connect Trans Solution sp. z o.o.  

Szanowny Użytkowniku, 

mając na celu zapewnienie realizacji praw wynikających 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 (dalej jako 
“RODO”), niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników, określone w art. 13 lub 14 RODO. 

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Connect Trans Solution  

Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS 0000808923, z siedzibą w 32-447 Siepraw przy ul. Górskiej 
58, reprezentowana przez Prezesa zarządu Michała Marcina Kowalczyka (dalej jako „Administrator”). 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem można skontaktować 
poprzez wiadomość skierowaną na adres siedziby spółki lub adres email: biuro@connect-trans.pl  
lub pod numerem telefonu: +48 501 239 977. 

Rejestrując Konto na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego 
danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa, o których 
mowa w pkt. 1 ust 2. Regulaminu.  

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu: 
a) zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług, a także prowadzenia Konta, na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości –  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego 

produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
d) prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wyłącznie jednak na podstawie 

zgody Użytkownika- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym 

ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. f) RODO. 

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do Rejestracji 
Konta oraz prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W związku z realizacją Umowy 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wymagane przez przepisy prawa,  
a w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym dane geolokalizacyjne, a także 
informacje dotyczące prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa transportowego; 
spedycyjnego. 

3. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji Umowy. Odmowa podania danych 
uniemożliwia zarówno rejestrację Konta, jak i świadczenie usług na rzecz Użytkownika. 
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4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na 
zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, 

operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom 
archiwizującym oraz usuwającym dane, a także bankom, operatorom płatności, kancelariom 
prawnym, księgowym oraz innym podwykonawcom, z których usług Administrator korzysta w celu 
świadczenia Usług. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów władzy publicznej takich jak: organy 
podatkowe, Policja, sądy czy komornicy. 

5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z wyjątkiem podmiotów mających swoje siedziby w państwach, które zgodnie  
z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych  
oraz podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących 
sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft). 

6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia Usług będą przetwarzane przez 
okres świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń 
wynikających z Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania 
dokumentów księgowych i podatkowych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu 
kierowania do Użytkowników treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania 
zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu 
należy zwrócić się do Administratora pod adresem siedziby spółki lub adresem email: 
biuro@connect-trans.pl. 

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 
Osobowych. 

9. Po każdej zmianie danych osobowych wskazanych podczas Rejestracji, Użytkownik ma obowiązek 
niezwłocznej aktualizacji tych danych. 

10. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych osobowych 
Użytkowników przetwarzanych w ramach świadczonych Usług, poprzez dobór odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych i gromadzonych 
danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również  
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

11. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez Administratora danych 
osobowych Użytkowników znajdują się w: Polityce Prywatności. 
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