
 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH  

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu realizacji usług przewozowych oraz / lub spedycyjnych Administrator danych osobowych powinien 

dysponować danymi osobowymi: 

a. Kierowcy realizującego przewóz drogowy 

i. Imię i nazwisko 

ii. Numer telefonu 

iii. Numer dokumentu tożsamości, 

iv. Numer PESEL. 

v. Numer lub / i kopia świadectwa przeszkolenia ADR oraz dokumentu kwalifikacyjnego 

potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie napełniania / opróżniania zbiorników 

transportowych,  

b. Spedytora, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, logistyka, dysponenta: 

i. Imię i nazwisko 

ii. Numer telefonu 

iii. Adres e-mail, 

iv. NIP w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.  

2. Dane określone w punkcie 1 przetwarzane są z zachowaniem obowiązków, warunków i standardów 

określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679,  

3. W rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (UE): 

a. Administratorem danych osobowych jest B10 sp. z o.o.,  

b. Przedstawicielem administratora jest Lider projektu RODO,  Pani Marta Brzostek, 

c. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie realizacji usługi transportowej wg konkretnego 

zlecenia,  

d. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu: Imię, Nazwisko, Numer PESEL, numer NIP, numer 

dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail.  

e. Odbiorcami danych osobowych mogą być: nadawcy ładunku, odbiorcy ładunku, przewoźnicy 

sukcesywni, załadowcy, rozładowcy, 

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług przewozowych, a w 

przypadku danych osobowych obecnych na dokumencie CMR, innych dokumentach przewozowych, 

celnych itp przez okres wynikający ze stosownych przepisów podatkowych,  

g. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f rozporządzenia 2016/679. 

Przetwarzanie danych związane jest z koniecznością szerokiej i wszechstronnej identyfikacji 



podmiotu realizującego przewóz drogowy oraz kierowcy środka transportu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ładunku, prawidłowej organizacji procesów załadunkowych i rozładunkowych oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia interesów nadawcy i odbiorcy w rozumieniu przepisów Konwencji 

CMR,  

h. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora:  

i. Ma prawo dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie 

przetwarzanych danych osobowych w formie pozwalającej na jednoznaczne 

zidentyfikowanie tych danych, 

ii. Ma prawo żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w 

przypadkach prawem przewidzianych, 

iii. Ma prawo złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,  

iv. Ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,  

v. Ma prawo żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych,  

i. Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania 

danych osobowych, 

j. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane,  

k. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w celu zrealizowania czynności 

związanych z pierwotnym pozyskaniem danych osobowych.  

 


