Pełna treść klauzuli informacyjnej dla zlecenia spedycyjnego import/ eksport
(w tym obejmującego obsługę celną)
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACP Global Forwarding Sp. z o.o., ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa („ACP”).
2) ACP wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
iod@acp.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
a)
w celu realizacji usług spedycyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);
b)
w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ACP (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ACP
związane z zawarciem umowy, w tym przewoźnikom lotniczym/ morskim /drogowym, agencjom
zagranicznym, agencjom i urzędom celnym, kurierom, wskazanym na dokumentach stronom trzecim,
spedytorom oraz dostawcom rozwiązań informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b), ponieważ przekazanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania
umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a ACP.
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres zawierania i wykonywania umowy. Okres przetwarzania
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez ACP.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu
określonym w pkt 3) c) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu ACP), z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych ACP prosi o zgłaszanie sprzeciwu
drogą pisemną lub elektroniczną.
10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania wymaganych
danych osobowych jest brak możliwości realizacji usług spedycyjnych przez ACP.

