
 

 

RODO 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
 
1. Administrator danych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DLU Trans z siedzibą w Pile przy ul. Morelowa 18, 64-920 Piła zwany dalej „DLU”. 
 
2. Inspektor Ochrony Danych 
DLU dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu 
DLU powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio: 
tel.  + 48 693 383 367  

e-mail: dlu_trans@onet.eu 
 

3. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy, w tym zapłaty wynagrodzenia oraz kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją 
powierzonych zadań; podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane będą 
przechowywane do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 

b) w celu wywiązania się z obowiązków podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług; 
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na DLU na mocy przepisów ustawy ordynacja podatkowa, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawych oraz ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 
podatku; 

c) w celu wywiązania się z obowiązków jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym obowiązku gromadzenia i 
przechowywania dowodów księgowych oraz prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych; podstawą prawną 
przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na DLU na mocy przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego te 
dowody lub księgi dotyczą; 

d) w celu wywiązania się z obowiązków dłużnika zajętej wierzytelności z umowy, w tym obowiązku złożenia wynagrodzenia na 
rachunek depozytowy Ministra Finansów; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na DLU na mocy 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach 
sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia; 

e) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 
interes DLU (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń w postępowaniu 
sądowym i pozasądowym; dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia wykonywania umowy. 

4. Ujawnianie danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane o ile zajdzie taka konieczność: 

a) sądom, organom administracji publicznej, w tym organom Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych i innym organom władzy publicznej, 

b) operatorom pocztowym i przewoźnikom, 
c) dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, 
d) dostawcom usług księgowych. 

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 
W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani w każdej chwili:  

a) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek 
wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i 
wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się 
zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je. 

Ponadto może Pan/Pani: 
b) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych 

osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 
c) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO), 
d) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa 

prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były 
wykorzystywane niezgodnie z prawem, 

e) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o 
zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
Pana/Pani roszczeń;  

f) żądać otrzymania danych osobowych, których sam nam Pan dostarczył / Pani dostarczyła, oraz przekazania tej kopii bądź 
Panu samemu / Pani samej, bądź innemu wskazanemu przez Pana / Panią podmiotowi w powszechnie używanym, 
możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób 
automatyczny w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO). 

g) wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych na 
podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 21 RODO); na skutek wniesienia zasadnego 
sprzeciwu DLU  zaprzestanie przetwarzania danych w danym celu oraz, nie mając innej podstawy prawnej przetwarzania 
tych danych, usunie je; 

 
Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. 
 
 

         Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości: 
 
 
_______________________________________ 
           (czytelny podpis obejmujący imię i nazwisko) 


