
Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

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. Może się Pani/Pan skontaktować z  inspektorem ochrony danych osobowych ustanowionym 

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

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. 

uzasadniony interes Administratora. 

5.  Dane osobowe są przetwarzane następujących celach: 

a) obsługa przesłanego przez Panią/Pana  zapytania dotyczącego usług świadczonych 

przez Logintrade i udzielenia odpowiedzi na nie; 

b) udzielenia informacji związanych ze współpracą; 

c) udokumentowania procesu obsługi Pani/Pana zapytania. 

6. 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. 

7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji będą przechowywane przez okres 

niezbędny ze względu na realizację celów przetwarzania lub do momentu zgłoszenia przez 

Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu identyfikacji nadawcy i 

podjęcia kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wyrażone za pośrednictwem 

formularza kontaktowego;  
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9.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

10.  Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

11. Nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 


