Szanowni Państwo,
działając w imieniu Grupy Spółek, stanowiącej grupę kapitałową spółek, na którą składają się HSL Polska sp. z o.o., Altrade sp. z o.o., VIA CARGO S.A. oraz VIA CARGO Technika sp. z o.o., będące współadministratorami Państwa danych osobowych uprzejmie
informujemy, że:
1.

współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

2.

VIA CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-796 Warszawa przy ul. Duchnickiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000350021, kapitał zakładowy: 206.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP 526-282-17-69 oraz numerem REGON 015894336

3.

HSL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-796 Warszawa przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000396807, kapitał zakładowy: 365.100,00 PLN, posługującej się numerem NIP 524-26-83-850 oraz numerem REGON 141959058,

4.

Altrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-796 Warszawa przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000396807, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN, posługującej się numerem NIP 525-251-80-70 oraz numerem REGON 145760201

5.

VIA CARGO Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-796 Warszawa przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000319429, kapitał zakładowy: 25.500,00 PLN, posługującej się numerem NIP 118-198-10-30 oraz numerem REGON 141694051,
zwane dalej łącznie Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.

Może się Pani/Pan skontaktować z osobą odpowiadającą za przetwarzanie danych osobowych w Grupie Spółek telefonicznie pod nr tel. +48 22 569 80 80, poprzez e-mail: rodo@viacargo.pl lub poprzez skierowanie pisma na adres VIA CARGO S.A. Ul.
Duchnicka 3, 01-796 Warszawa.

7.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń przewozu.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom/odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie następujące podmioty: podmioty świadczące usługi informatyczne, ewentualne podmioty świadczące usługi rachunkowe lub kadrowe,
doradcy prawni i finansowi.

9.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji zleceń.

10.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zleceń.

11.

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, t.j. poza obszar EOG.

12.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym ich przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia celu wskazanego w punkcie 10 oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z czynnościami, w związku z którymi są przetwarzane.

13.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

14.

Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, z którym Administrator zawarł umowę, na podstawie której świadczy Pan/Pani usługi na jego rzecz.

15.

Ma Pani/Pan prawo do:
o

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

o

przenoszenia danych,

o

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) [jeśli podstawą przetwarzania zgoda osoby, której dane dotyczą],

o

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

