
Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania przez Administratora Systemu  w razie 

wyrażenia zgody na umieszczenie w Centralnej Bazie dostawców 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż: 

1. W zakresie dotyczącym zarządzania danymi przetwarzanymi w ogólnej bazie dostawców dla 

wszystkich Kupców, na Platformie Zakupowej administratorem jest Logintrade S.A. z siedzibą 

ul. Legnicka 57D lok. B/J we Wrocławiu (54-203) (Administrator Systemu), adres e-mail: 

kontakt@logintrade.pl.  

2. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. 

należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w osobie Pana Gabriela Kolasa, adres 

e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl. 

3. Dane Dostawców są przetwarzane przez Logintrade S.A. na podstawie zgody wyrażonej przez 

nich przy okazji rejestracji wyłącznie dla celu umieszczenia ich danych w Centralnej Bazie 

Dostawców na podstawie art.6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom 

zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa zgody lub w związku z 

decyzją Administratora Systemu w związku z potrzebami biznesowymi. 

6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest 

niezbędnym warunkiem do umieszczenia ich w Centralnej Bazie Dostawców. 

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania. 

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych. 

9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania 

12. Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu sprawuje funkcje Administratora Systemu platformy 

zakupowej i realizuje zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 

Platformy zakupowej. 
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