
FORMULARZ NA STRONIE  

https://www.cargo-partner.com/contact/eastern-europe/poland/  

Podanie danych w powyższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania 

odpowiedzi na złożone zapytanie.  

Informujemy, że administratorem podanych przez Pana / Panią danych osobowych jest cargo-partner 

spedycja sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Moszna-Parcela 29 bud. C2, 05-840 Brwinów. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Podstawą 

przetwarzania podanych danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes – 
nawiązanie kontaktu zwrotnego.  

Informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedzi na złożonego 

zapytanie. Ponadto będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny od ustalenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń. 

Ma Pan / Pani prawo: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu 

wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Pani / 

Pana danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane 

osobowe, które nam Pan / Pani przekazała oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać 

przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie 

niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do 

przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania 

danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, może Pan / Pani wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych. Pana / Pani sprzeciw zostanie 

uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Pana / Pani 

interesów, praw i wolności. 
 

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: 

DataProtectionOffice@cargo-partner.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej. 

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być podmioty 

dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne oraz obsługujące stronę internetową 
Administratora.  
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