Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informujemy, ze:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MOSTVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ciemno Gnojnej, ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033437, NIP
522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 24.602.000 zł, kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, fax:
46 857 27 64, email: rodo@mostva.com.pl.

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mostva.com.pl.

3.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu związanym z wykonywaniem
umowy cywilnoprawnej, której są Państwo stroną.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy cywilnoprawnej, której są Państwo stroną, zawartej z Administratorem,
jak również do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora
lub przez Państwa, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych osobowych innych niż określone w pkt a., o ile udzielili
Państwo zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być także:
a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w zakresie ciążących na Spółce obowiązków
podatkowych,
b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można ustalanie, obronę i dochodzenie roszczeń,
prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie i w obiektach, w których Administrator prowadzi
działalność gospodarczą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony jego mienia,
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na
szkodę, jak również w celu weryfikacji realizacji obowiązków w ramach bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz wyjaśniania zdarzeń, które miały miejsce na terenie i w obiektach, w których
Administrator prowadzi działalność gospodarczą, prowadzenie monitoringu GPS dotyczącego
lokalizacji pojazdów udostępnionych w związku z realizacją czynności określonych zawartą
umową cywilnoprawną.

6.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 lit. a. jest dobrowolne, ale niezbędne do
wykonania umowy cywilnoprawnej, której są Państwo stroną. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości zawarcia lub kontynuowania umowy cywilnoprawnej.

7.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 b. powyżej, o ile została wyrażona zgoda na ich
podanie, jest dobrowolne i nie są przewidziane żadne konsekwencje związanie z ich niepodaniem.

8.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi księgowe, z zakresu
rachuby płac lub audytorskie, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne, podatkowe
i inne, zakłady ubezpieczeń, podmioty świadczące prywatne usługi medyczne, podmioty świadczące
usługi w ramach korzyści dla pracowników i współpracowników, podmioty świadczące usługi
z zakresu szkoleń, kursów, konferencji, podmioty świadczące działalność pocztową lub kurierską,
podmioty świadczące usługi ochrony mienia, podmioty świadczące usługi hostingowe poczty
elektronicznej, dostawcy usług IT, inni kontrahenci Administratora lub podmioty, jeśli udostępnienie
im Państwa danych osobowych będzie związane z realizacją stosunków prawnych łączących ich
z Administratorem bądź w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora

(w szczególności odbiorcy, nadawcy oraz inne podmioty zaangażowane w proces realizacji
transportu).
9.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa
cywilnoprawna będzie wykonywana, a także później, tj. przez okres czasu wymagany właściwymi
przepisami prawa, w tym związku z przechowywaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa
do emerytury lub renty bądź w celach podatkowych bądź do czasu przedawnienia roszczeń.

10. Posiadają Państwo:






prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany.

11. W przypadku danych, o których mowa w pkt 4 b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie
12. W przypadku danych, o których mowa w pkt 5. b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to związane z Państwa szczególną
sytuacją, co nie dotyczy jednak sytuacji przetwarzania danych osobowych w związku z ustalaniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń.
13. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Pursuant to the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation –
the “GDPR”), we inform you that:

1.

MOSTVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Ciemno Gnojna,
Krakowska Street No. 10, post code: 96-320 Mszczonów, entered into the register of entrepreneurs
of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw,
XIV Commercial Division of the National Court Register, KRS number: 0000033437, NIP (Tax
identification Number): 522-21-47-901, share capital in the amount of PLN 24.602.000, telephone
contact: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64, email: rodo@mostva.com.pl – is the controller of your
personal data.

2.

The Controller appointed data protection officer (DPO). You can contact DPO by email at:
iodo@mostva.com.pl.

3.

Your personal data shall be processed by the Controller in order to performance civil law contract
to which you are a party.

4.

The legal basis of processing your personal data is:

5.

a.

Article 6.1.b) of the GDPR and Article 9.2.b) of the GDPR, which means that the processing
of personal data is necessary to perform a civil law contract to which you are a party
concluded with the controller, as well as to fulfill obligations and perform special rights by
the controller or by You in the field of social security and social protection,

b.

Article 6.1.a) of the GDPR - in the scope of personal data other than referred to in point a.
above, provided that you have given a consent to process indicated personal data by the
controller.

The legal basis of the processing of personal data may also be:
a.

Article 6.1.c) of the GDPR, which means that the processing of your personal data is
necessary to fulfill the legal obligation to which the controller is subject, including the
Company’s tax obligations,

b.

Article 6.1.f) of the GDPR, which means that the processing of personal data is necessary
for the purposes of legitimate interests pursued by the controller or by a third party; the
legitimate interests include: establishment, exercise or defence of legal claims, conducting
visual monitoring on the premises and inside the buildings where the controller conducts
business activity – to ensure safety of persons and to protect property, to keep confidential
information the disclosure of which might expose the controller to damage, as well as to
verify the implementation of the obligations under occupational safety and health and to
explain the events that took place on the premises and inside the buildings where the
controller conducts business activity, conducting GPS monitoring of the location of
vehicles that were made available to perform the obligations specified in a civil law
contract concluded.

6.

Providing personal data referred to in point 4.a. above is voluntary but necessary to perform a civil
law contract to which you are a party. The consequence of not providing personal data shall be the
impossibility to conclude or perform a civil law contract.

7.

Providing personal data referred to in point 4.b. (if the consent was granted) is voluntary and there
are no consequences arising from not providing such data.

8.

The recipients of your personal data shall include: entities providing accounting, payroll or auditing
services, entities providing consulting services, including legal, tax and other services, insurance
companies, entities providing private medical care, benefit services for employees and co-workers,
entities providing services in the field of training, courses, conferences, entities providing postal or
courier services, entities providing property protection services, entities providing e-mail hosting
services, IT service providers, other contractors of the controller or entities, if your personal data
are being made available to them in connection with the performance of legal relationship
connecting them with the controller or in connection with the business activity carried out by the

controller (in particular: recipients, senders and other entities involved in the transport
implementation process).
9.

Your personal data shall be processed by the controller within the duration of a civil law contract
and also later – for the period of time required by the applicable law, including the period of storage
of documents necessary to determine the right to an old-age or disability pension or for tax
purposes or until the limitation period for claims.

10. You have the right to request:
a.
b.
c.
d.
e.

access to your personal data,
rectification of your personal data,
erasure of your personal data (right to be forgotten),
restriction of the processing of personal data,
the data portability, if the processing is carried out by automated means.

11. In case of the data referred to in point 4.b. above, you also have the right to withdraw the consent
for the processing of your personal data at any time.
12. In the case of the data referred to in point 5.b. above, you also have the right to object to processing
of personal data – on grounds relating to your particular situation; this does not apply to processing
of personal data in order to establishment, exercise or defence of legal claims.
13. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority – in Poland it’s: the President
of the Data Protection Office.
14. There shall be no automated decision-making, including profiling, as regards to your personal data.

