
Klauzula Informacyjna dla potencjalnych dostawców na platformie zakupowej  

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Braniborskiej 2/10, 53-680 Wrocław, KRS:  0000438056, NIP: 8942953589, REGON:  

02081183000000, świadcząca usługi na rzecz klientów zarejestrowanych w Platformie Zakupowej 

Logintrade  https://platforma.logintrade.net/. 

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i realizacji Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych, 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych ściśle powiązanej z nim spółce LT Serwis 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 48 /11, 00-644 Warszawa, KRS: 0000311815, NIP: 

8992656072, REGON: 02081136100000. 

Gwarantujemy jak najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych zgodnie z 

postanowieniami 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) oraz przepisów 

krajowych o ochronie danych osobowych. 

W jaki sposób może się Pani/Pan z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora? 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o 

skontaktowanie się z naszym  Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

ochronadanych@logintrade.com.pl  

W jakim celu i na jakiej postawie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

Platformy zakupowej w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów na podstawie 

zawartych z nimi umów, zwłaszcza poprzez dystrybucję publikowanych przez nich zapytań 

ofertowych i pozyskiwanie dostawców, których zakres działalności odpowiada przedmiotowi 

zapytania ofertowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. lit. f RODO, a więc prawnie uzasadnione interesy Administratora. 

Komu udostępnimy Pani/Pana dane osobowe? 

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana 

danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym poza powiązanym podmiotem LT Serwis sp. z 

o.o.  

Przez jaki czas będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przechowywać będziemy do momentu wyrażenia przez Panią/Pana 

sprzeciwu wobec otrzymywania informacji o zapytaniach ofertowych bądź przez okres niezbędny ze 

względu na opisane powyżej cele, a więc dystrybucję opublikowanych na Platformie Zakupowej 

zapytań ofertowych, związaną ze świadczeniem usług na rzecz Klientów Administratora.  

https://platforma.logintrade.net/
mailto:ochronadanych@logintrade.com.pl


Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora? 

Przy okazji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych gwarantujemy należytą realizację 

przysługujących Pani/Panu niniejszych praw wynikających z RODO: 

 dostępu do Pani/Pana danych osobowych, tzn. uzyskania informacji czy dane te są 

przetwarzane, jaki jest zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, a także jakie 

przysługują Pani/Panu uprawnienia wobec Administratora, 

 żądania niezwłocznego sprostowania i uzupełnienia danych, 

 żądania usunięcia danych, 

 żądania ograniczenia przetwarzanych danych, 

 żądania przeniesienia danych do innego podmiotu, 

 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny? 

Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób automatyczny i 

nie poddaje ich profilowaniu. 

 

 


