INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
SPIS TREŚCI
1. Jakie jest zadanie tego dokumentu?
2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?
3. Jak można skontaktować się z administratorem danych?
4. Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane?
5. Na jakiej podstawie prawnej będzie odbywać się przetwarzanie danych osobowych?
6. W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?
7. Gdzie będą przechowywane moje dane osobowe?
8. Kto poza LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie mieć dostęp do moich danych osobowych?
9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Polski?
10. Przez jaki okres czasu będą moje dane osobowe przechowywane przez spółkę?
11. Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych?
12. W jaki sposób mogę skorzystać z przysługujących mi praw?
13. Co zrobić, jeżeli mam podejrzenie, że w trakcie przetwarzania moich danych osobowych naruszone
zostały przepisy prawa, w tym rozporządzenia o ochronie danych osobowych?
14. Czy podczas przetwarzania moich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, w tym do profilowania?

1. Jakie jest zadanie tego dokumentu?
Zadaniem tego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji o warunkach, na których będzie odbywać
się przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Niniejszy dokument dotyczy Państwa, jeżeli jesteście Państwo
-

partnerem biznesowym lub osobą reprezentującą partnera biznesowego

LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, ul. Górnicza 60.
Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 652 173 09 45.
2) Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, ponoszącym odpowiedzialność za właściwe przetwarzanie danych, jest
spółka LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
3) Jak można skontaktować się z administratorem danych osobowych?
Dane do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Gawronów 22, 40-527 Katowice
Tel.: 32/722-60-51
W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się również za pośrednictwem
adresu mailowego: info@lokotrain.eu w tytule wpisując „RODO”.
4) Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane?
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
-

dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, tytuły naukowe, data urodzenia, miejsce zamieszkania

-

dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny

-

dane bankowe: nazwa banku oraz numer konta

-

dane dotyczące stosunku umowy i jej realizacji

5) Na jakiej podstawie prawnej będzie obywać się przetwarzanie danych osobowych?
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące przepisy prawa:
a) wykonywanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce przetwarza dane osobowe, ponieważ taki obowiązek nakłada na nią
prawo handlowe, a także inne regulacje prawne.
b) realizacja umowy
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce przetwarza dane osobowe w celu korzystania z praw i wypełniania
zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy firmami.
c) zabezpieczenie uzasadnionych interesów spółki
Chodzi o sytuacje, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony interesów
administratora.
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce w chwili obecnej nie przetwarza danych osobowych na podstawie
wydanej zgody, niemniej jednak może to robić w przypadku otrzymania takiej zgody.

6) W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przygotowanie dokumentacji kontraktowej, zmiana dokumentacji w trakcie stosunku umownego
LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce przetwarza dane niezbędne do przetwarzania i modyfikacji
dokumentacji umownej
Podstawa prawna przetwarzania danych: wykonanie stosunku umowy
b) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy
-

LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce przetwarza dane niezbędne do korzystania z praw i
pełnienia obowiązków wynikających z umowy pomiędzy firmami.

-

Podstawa prawna przetwarzania danych: realizacja umowy

c) weryfikacja wiarygodności
-

Kontrola rejestru upadłości, międzynarodowe listy sankcji

d) prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, ewidencja dokumentów
-

Podstawa prawna przetwarzania danych: pełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
uzasadniony interes

-

Powiązane przepisy prawa: ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym, ustawa o
archiwizacji

e) wysyłanie ofert biznesowych
-

Wykorzystanie danych kontaktowych do przesyłania ofert w celu przedłużenia istniejącej współpracy
Podstawa prawna przetwarzania danych: uzasadniony interes

f) rozwiązywanie sporów: określanie, realizacja i obrona naszych roszczeń prawnych wraz z egzekwowaniem
należności
-

Podstawa prawna: realizacja umowy, uzasadniony interes

7) Gdzie są przechowywane moje dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane zarówno w formie elektronicznej, jak i fizycznej (w formie wydruków).
Dokumenty w formie elektronicznej są zapisywane na dyskach lokalnych na stanowiskach pracy pracowników
firmy. Dyski z danymi są zabezpieczone za pomocą kodów, a dane zostają zapisane w profilu użytkownika
uwierzytelnionym w domenie cyfrowej naszej firmy. Dokumenty w formie fizycznej przechowywane są w
zamykanych na klucz szafkach, do których dostęp mają jedynie uprawnione osoby.
8) Kto poza LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie mieć dostęp do moich danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy w ramach spółki LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na uzasadnionych interesach i zamysłach, które zostały
wymienione powyżej, mogą być przetwarzane również przez pracowników zewnętrznych LokoTrain s.r.o. Sp. z
o.o. Oddział w Polsce, partnerów, ewentualnie przez pozostałe spółki córki grupy EPH. Podmioty, które z nami
współpracują, przechodzą dokładną selekcję na podstawie środków, za pomocą których będą chronić pod
kątem technicznym i organizacyjnym przekazywane przez nas dane osobowe.
9) Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Polski?
W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG“) zastosowanie ma system wolnego przepływu danych
osobowych i w zakresie ich przetwarzania panują takie same zasady jak w innych krajach. W niektórych
przypadkach może się zdarzyć, że nasi kontraktowi partnerzy przetwarzają dane osobowe w innych krajach
(czyli spoza EOG), jednak zawsze przestrzegając przy tym wszelkich wymogów prawa.
10) Przez jaki okres czasu będą moje dane osobowe przechowywane przez firmę?
Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo przez czas trwania umowy z LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w
Polsce. Po zakończeniu umowy przechowywane są jedynie te dokumenty, ew. dane osobowe, których
przechowywanie umotywowane jest uzasadnionym interesem (ewentualnie koniecznością bronienia naszych
interesów w przypadku sporu), a to przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy i/lub dokumenty, ew.
dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przechowywać na podstawie przepisów prawa.
Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy zawsze jedynie te dane osobowe, które są w danym celu
niezbędne i przechowujemy je przez konieczny okres czasu. Niezwłocznie po upływie wskazanego okresu, dane
osobowe są usuwane, ew. stają się anonimowe.
11) Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych?
Ma Pan/-i prawo poprosić w dowolnym momencie o dostęp do swoich danych osobowych, co oznacza, że na
podstawie żądania udostępnimy Pani/Panu informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim
celu, w jaki sposób dane te zostały pozyskane, przez kogo i jaki jest planowany okres ich przechowywania.
Ma Pan/-i prawo w każdym momencie wystąpić o aktualizację danych osobowych lub, jeżeli są niepełne, o ich
uzupełnienie. Ma Pan/-i prawo wystąpić o usunięcie danych osobowych, które już nie są niezbędne do celu, dla

którego zostały pierwotnie zebrane lub z których administrator nie ma już prawa korzystać z innych powodów
(np. zostały przetworzone niezgodnie z prawem, ich usunięcie wymagane jest przez przepisy prawa itd.).
Ma Pan/-i prawo wystąpić o ograniczenie wykorzystania danych osobowych – oznacza to, że może nas Pan/-i
poprosić o nieusuwanie danych osobowych, w przypadku których to powinno nastąpić, ale o dalsze
nieprzetwarzanie danych osobowych, do momentu, kiedy nie zostanie wyjaśnione czy przetwarzane dane są
zgodne lub do momentu wyjaśnienia, czy Pani/Pana sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych był
uzasadniony (patrz dalej prawo wniesienia sprzeciwu).
Ma Pan/-i prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, co oznacza, że może Pan/-i poprosić o
udostępnienie przetwarzanych przez nas swoich danych osobowych w formie elektronicznej w taki sposób, aby
dały się one w prosty sposób udostępnić innemu administratorowi, ewentualnie abyśmy wskazane dane
przekazali innemu administratorowi. Niniejsze prawo wiąże się wyłącznie z danymi osobowymi, które
posiadamy w formie elektronicznej i to za naszą uprzednią zgodą lub na podstawie zawartej umowy.
Ma Pan/-i prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w
celach marketingu bezpośredniego (wysyłanie ofert handlowych). W takim wypadku Pani/Pana dane osobowe
nie będą w tym celu więcej wykorzystywane. Ma Pan/-i również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych, które służy naszemu uzasadnionemu interesowi – w takim przypadku
będziemy Pani/Pana dane osobowe wykorzystywać wyłącznie wtedy, kiedy będą istniały dowody, że dla takiego
postępowania istnieją poważne uzasadnione powody.
Jeżeli do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dochodzi na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/-i
prawo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie niezwłocznie
zakończone.
12) W jaki sposób mogę skorzystać z przysługujących mi praw?
Ze swoich praw (łącznie z prawem wniesienia sprzeciwu) można skorzystać kontaktując się z administratorem
danych osobowych (patrz punkt 3 niniejszego sprawozdania). Można się z nami skontaktować w formie
pisemnej, telefonicznie lub przez e-mail (dane kontaktowe podane są w punkcie 3 niniejszego sprawozdania).
13) Co zrobić, jeżeli mam podejrzenie, że w trakcie przetwarzania moich danych osobowych naruszone
zostały przepisy prawa, w tym rozporządzenia o ochronie danych osobowych?
W takim wypadku ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2,Warszawa 00-193, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, strona
internetowa: https://www.giodo.gov.pl
14) Czy podczas przetwarzania moich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, w tym do profilowania?
Przez zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych rozumie się podejmowanie decyzji przez urządzenie
(komputer) bez interwencji człowieka, które ma dla Pani/Pana poważne konsekwencje prawnej lub innej
zbliżonej natury (np. nie zawarcie lub wypowiedzenie umowy). Takie przetwarzanie danych osobowych nie
występuje w LokoTrain s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. O poszczególnych krokach zawsze decyduje
wyznaczony pracownik firmy.

