Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów SHIP-SERVICE S.A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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; RODO)
informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie SHIP-SERVICE S.A. z siedzibą w
Warszawie 00-879 ul. Żelazna 87. Może Pani/Pan się z nami skontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: 70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 1
- przez e-mail: office@ship-service.pl

2. Inspektor ochrony danych
SHIP-SERVICE SA wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się
kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, 70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 1
- przez e-mail: iod@ship-service.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez SHIP-SERVICE SA, co oznacza w
szczególności:
a) zawarcie i wykonanie Umowy,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
2. Podstawą prawną przetwarzania przez SHIP-SERVICE S.A. Pani/Pana danych
osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest
stroną;

prawnie usprawiedliwiony interes SHIP-SERVICE S.A. (zgodnie z art. 6. ust.
1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń;

b)

4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez SHIP-SERVICE S.A. innym podmiotom,
którym muszą być udostępnione na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz podmiotom
współpracującym z SHIP-SERVICE SA (odbiorcom) na podstawie zawartych przez SHIPSERVICE S.A. umów.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy oraz do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy z uwzględnieniem przepisów
rachunkowo-podatkowych.

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do wycofania zgody,
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są Pani/Pana dane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu SHIP-SERVICE SA,
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od SHIPSERVICE SA Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SHIPSERVICE SA przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Powyższa czynność
zostanie zrealizowana tylko w przypadku, gdy przesłanie tych danych jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych
danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie
Pani/Pana zgody,
Skorzystanie z powyższego prawa wymaga kontaktu z SHIP-SERVICE SA, w
szczególności z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2
niniejszej klauzuli).
h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

