
Natalia Haring Keyo Logistics 
ul. Cz. Miłosza 28 
59-220 Legnica 
Tel/Fax: +48 785 839 540/+48 76 754 59 35 
E-Mail: n.haring@keyo.pl 

 

 

NIP: 6941572105 | REGON: 022022355 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
• Cele przetwarzania danych:  

Nasza firma przetwarza różnorakie informacje  m.in.  z ogólnopolskich źródeł takich jak giełdy 
transportowe czy Internet oraz korespondencji biznesowej. Informacje te zawierają również 
dane, które są danymi osobowymi na gruncie nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tak 
zwanego RODO. 
 
Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskiwania, prawidłowej obsługi i realizacji 
konkretnych umów-zleceń transportowych jak również do celów statystycznych. 
Administrator może w oparciu o posiadane dane osobowe podejmować zautomatyzowane 
decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych 
danych uniemożliwi jej zawarcie. 
 

• Administrator: 
Administratorem danych osobowych jest Keyo Logistics Natalia Haring z siedzibą w Legnicy   
(59-220) przy ul. Cz. Miłosza 28.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod  

e-mail: n.haring@keyo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 785839540. 
 

• Odbiorca danych: 
Odbiorcą danych osobowych mogą być pracownicy, klienci oraz podwykonawcy 
Administratora, o ile jest to niezbędne do realizacji zawartych umów lub naszych prawnie 
uzasadnionych interesów. A także zewnętrzna obsługa księgowa. Dane mogą być też 
przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy  
i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku. 
 

• Okres przechowywania danych: 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora.  

 

• Pouczenie: 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) 

RODO.  
 
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


