
KLAUZULA INFORMACYJNA  
W RAMACH NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH 

PRZYCHODZĄCYCH DO LOGINTRADE S.A. 

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 danych osobowych jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Braniborska 

2/10, 53-680 Wrocław), KRS: 0000438056, 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. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą, oraz art.6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.  

4. Dane osobowe są przetwarzane następujących celach: 

a) zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług Działu HelpDesk; 

b) zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego Platformy Zakupowej w razie 

kontaktu z działem HelpDesk; 

c) udokumentowania procesu obsługi Pani/Pana zapytania. 

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są do momentu nadpisania 

danych (w zależności od długości rozmowy), jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Jeśli wystąpi 

konieczność wykorzystania nagrania w charakterze materiału dowodowego, okres ten ulegnie 

przedłużeniu do momentu zakończenia sporu. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest dobrowolne, jednak 

jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi.  

7. W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce 

przed tym cofnięciem. 

8. 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. 

9. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Administratorem lub 

Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl. 

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

w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych 

o ochronie danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa). 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, 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 
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odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

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

międzynarodowych. 

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


