KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest OS LOGISTICS Sp. z o.o. z/s w Gdyni,
Skwer Kościuszki 15/16, NIP 5862282298, REGON 221867950, KRS 0000459794,
reprezentowana przez zarząd Spółki.
2. Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzanych przez OS LOGISTICS Sp. z
o.o. danych osobowych, celach ich przetwarzania, podstawie prawnej, czasie
przetwarzania, podmiotach którym udostępniane są dane oraz prawach, jakie
przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych. Dokument zawiera również
informacje o plikach „cookies”.
3. Spółka OS LOGISTICS w związku z realizacją zawartych umów bądź zleceń,
przetwarza następujące dane osobowe:
a) w przypadku osób działających w imieniu oraz na rzecz kontrahentów Spółki OS
LOGISTICS:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy,
b) w przypadku osób, których dane osobowe zostały przekazane Spółce OS
LOGISTICS przez inne osoby (których te dane nie dotyczą) w imieniu
współpracujących podmiotów w celu wykonania zlecenia, (np. dane kierowcy
otrzymane od współpracujących firm transportowych):
- imię i nazwisko,
- telefon kontaktowy,
- nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
- nr rejestracyjny pojazdu oraz naczepy,
c) w przypadku użytkowników zarejestrowanych w systemie OS4B:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy (opcjonalnie),
- stanowisko,
- identyfikator IP.
Dane te przetwarzane są w celu utrzymania kontaktu oraz współpracy, niezbędnej
do realizacji umowy/zlecenia otrzymanego od klienta.
W przypadku użytkowników zarejestrowanych w systemie OS4B, dane osobowe
przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikowi efektywnego zarządzania
zleceniem, podglądu przebiegu realizacji zlecenia czy też rozliczenia płatności
klienta.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych przez OS LOGISTICS
Sp. z o.o., jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Przetwarzanie
danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług wynikających z profilu
działalności Spółki, tj. obsługi przewozu towarów oraz wykonywania innych
czynności wynikających ze specyfiki otrzymywanych zleceń.

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby realizować świadczone przez
Spółkę usługi. Niepodanie tych danych niesie za sobą konsekwencje
niezrealizowania zlecenia. W przypadku osób rejestrujących się w systemie OS4B,
podanie danych osobowych przy rejestracji jest dobrowolne, jednak niezbędne do
korzystania z serwisu OS4B. System OS4B daje zarejestrowanemu użytkownikowi
możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawy
Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa
podatkowego, tj. do przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikających ze
świadczonych przez Spółkę usług.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, przysługuje prawo
do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Podanie danych osobowych nie
wpływa na zautomatyzowanie przy podejmowaniu decyzji, a służy jedynie jako
informacja potrzebna przy ewentualnym kontakcie ze strony Spółki (np. podanie
stanowiska przez użytkownika przetwarzane jest jedynie w celu określenia
charakteru kontaktu z tą osobą, w ramach zlecenia).
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy OS LOGISTICS Sp. z o.o., tj. osoby
upoważnione przez Spółkę do wykorzystania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych.
Dane osobowe przetwarzane są również przez podmioty przetwarzające (w tym
świadczące usługi informatyczne oraz hostingowe), z którymi Spółka OS
LOGISTICS zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim, współpracującym z OS
LIOGISTICS, w przypadku, gdy udostępnienie tych danych będzie to konieczne,
aby zrealizować świadczone przez Spółkę usługi, wynikające z profilu
wykonywanej działalności oraz rodzaju danego zlecenia.
W przypadku realizacji przez OS LOGISTICS Sp. z o.o. zleceń poza terytorium
Unii Europejskiej, dane osobowe niezbędne do wykonania usługi, przekazywane są
do państwa trzeciego. W takim przypadku stosowane są odpowiednie
zabezpieczenia, a osoba, której dane dotyczą, ma możliwość uzyskania kopii
danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.
4. W związku z nawiązaniem współpracy z potencjalnymi kontrahentami, Spółka OS
LOGISTICS przetwarza następujące dane osobowe:
a) w przypadku użytkowników niezarejestrowanych, korzystających z formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki:

- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- identyfikator IP,
b) w przypadku osób kontaktujących się ze Spółką, działających w imieniu oraz na
rzecz potencjalnych kontrahentów Spółki OS LOGISTICS:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy.
Dane te przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika
lub nawiązania kontaktu i współpracy z potencjalnym klientem.
Podanie danych jest dobrowolne. Podając dane na formularzu kontaktowym
znajdującym się na stronie internetowej OS LOGISTICS lub wysyłając wiadomość
bezpośrednio na skrzynkę poczty internetowej, osoba wyraża zgodę na
przetwarzanie danych.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat, chyba że osoba, której dane
dotyczą poinformuje Spółkę OS LOGISTICS o wycofaniu zgody na dalsze
przetwarzanie.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, przysługuje prawo
do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy OS LOGISTICS Sp. z o.o., tj. osoby
upoważnione przez Spółkę do wykorzystania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych.
Dane osobowe przetwarzane są również przez podmioty przetwarzające (w tym
świadczące usługi informatyczne oraz hostingowe), z którymi Spółka OS
LOGISTICS zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
W przypadku otrzymania przez Spółkę OS LOGISTICS zlecenia lub zawarcia
umowy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z pkt. 3 niniejszego
dokumentu.
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę OS LOGISTICS z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

6. Przesyłanie przez OS LOGISTICS danych osobowych, realizowane jest za pomocą
bezpiecznego protokołu SSL, zapewniającego poufność i integralność transmisji
danych w sieci Internet.

PLIKI COOKIES:
7. Strona internetowa należąca do Spółki OS LOGISTICS wykorzystuje pliki tekstowe
‘cookies’. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które
serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
8. Państwa przeglądarka internetowa może przechowywać pliki na dysku komputera. W
plikach ‘cookies’ znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
strony.
9. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że
całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików ‘cookies’ na dysku
komputera.
10. Za pomocą plików ‘cookies’ Spółka OS LOGISTICS nie przetwarza danych
osobowych. Pliki ‘cookies’ na komputerach użytkowników przechowywane są jedynie
w celu lepszego korzystania ze strony internetowej.

