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Załącznik nr 1a 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA KIEROWCÓW 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest 
 
PHU PIRS Joanna Tabiś prowadząca działalność gospodarczą w Krakowie przy ul. Ogłęczyzna 20/5, 31-589 Kraków. 
 
Państwa dane Administrator otrzymał od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy lub jego kontrahenta. 
 
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

• w zakresie, w jakim dane są potrzebne do wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (w tym          
w zakresie związanym z transportem Materiałów drogami publicznymi, odbiorem, przewożeniem lub składowanie 
transportowanych Materiałów) – odpowiednie przepisy prawa, 

• w zakresie, w jakim dane są potrzebne do wykonania umowy realizowanej z Państwa pomocą (w tym uzyskania zgody na wjazd 
na teren określonego zakładu, odbiór Materiału) – prawnie uzasadniony interes Administratora (prawidłowa realizacja i 
rozliczenie umów w toku prowadzonej działalności gospodarczej). 
 

ADMINISTRATOR może przetwarzać (w tym m.in. zbierać, przechowywać, zestawiać i przekazywać) Państwa dane osobowe w sposób 
zautomatyzowany lub w sposób niezautomatyzowany, np. w formie papierowej. 
 
ADMINISTRATOR przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: 

• imię i nazwisko, seria i numer oraz organ wydający dokument tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu i naczepy, marka pojazdu 
numer telefonu do kontaktu, 

• dane związane z wykonywaniem przez Państwa transportu Materiałów. 
 

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonywanie i rozliczanie umów zawieranych przez Administratora z dostawcami i odbiorcami 
przewożonych przez Ciebie Materiałów oraz wykonanie obowiązków ciążących z mocy prawa na Administratorze. 
 
Administrator może przekazać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach: 

• dostawcom i odbiorcom Materiałów – w zakresie w jakim potrzebne są one do weryfikacji tożsamości kierowcy odbierającego 
lub dostarczającego Materiały;  

• organom odpowiednich władz publicznych – w celu dopełnienia formalności wymaganych do legalnego transportu Materiałów, 

• przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym w zakresie IT, obsługi prawnej, księgowej – w zakresie 
niezbędnym do świadczenia tych usług w ramach bieżącej działalności Administratora. 
 

Zapewniamy jednak, że przekazanie Państwa danych każdorazowo odbywa się wyłącznie we wskazanych powyżej celach oraz nie narusza 
Państwa interesów oraz podstawowych praw i wolności jako podmiotu danych osobowych. 
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 
 
Przetwarzanie Państwa danych będzie trwało przez okres wynikający z przepisów prawa oraz przez okres potrzebny do rozliczenia się          
z obowiązków Administratora wynikających z tych przepisów oraz z obowiązków wobec kontrahentów Administratora w związku                    
z umowami, które wykonywane są z Twoją pomocą. 
 
Masz prawo: 

a) dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, 
b) do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
c) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, 
d) wnieść skargę do organu nadzorczego. 
e)  

W razie potrzeby kontaktu w sprawie Państwa danych, możesz skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań: 

• skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@phupirs.pl, 

• złożyć skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej między Administratorem, a przedsiębiorcą, 
który z Państwa pomocą świadczy usługi na rzecz Administratora. 
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