
Klauzula informacyjna dla Klientów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logintrade S.A., ul. Braniborska 2/10, 53-

680 Wrocław, adres e-mail: kontakt@logintrade.pl;  

2. Może się Pani/Pan się z nami skontaktować: 

a) Listownie lub osobiście: Logintrade S.A., ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław; 

b) Poprzez e-mail: kontakt@logintrade.pl;   

c) Telefonicznie: +48 71 787 35 34; 

d) Poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://www.logintrade.pl/kontakt/ 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji 

i rozliczenia zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są przez okres: 

a) trwania umowy oraz po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez 

Administratora obowiązków wynikających z umowy i z przepisów prawa; 

b) przechowywania danych wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przez 

wymagany okres przechowywania dokumentów przez Administratora w związku 

z rozliczeniami wynikającymi z realizacji umowy; 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa 

w związku z umową cywilnoprawną jest niezbędne w celu jej zawarcia i realizacji.  

6. W czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych 

osobowych, w zakresie w jakim nie narusza to obowiązków Administratora wskazanych 

w przepisach prawa ani nie ogranicza obowiązków stron określonych w zawartej umowie 

cywilnoprawnej. 

7. Może się Pani/Pan skontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ustanowionym 

w Logintrade S.A.  poprzez adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.;  

8. Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów 
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać podmioty, z którymi zostały zawarte 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in. podmiotom powiązanym 

z Logintrade S.A., tzn. LT Serwis z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48 /11 00-644 Warszawa), 

KRS: 0000311815 oraz innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dana osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 


