
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO NECKO SP. Z O. O. 

 

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. na podstawie art. 16 RODO 
(ROZPORZĄDZENIE 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) informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo 
Transportowe NECKO Sp. z o.o. jest: Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. w 
Augustowie, ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów, tel. 87 643 26 85, mejl: pt@necko.com.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO ust. 1 pkt b - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których 
zostały pierwotnie zebrane. 

4. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 

5. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 
RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Przekazywanie przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. Pani/Pana danych 
osobowych przetwarzanych przez Administratora może nastąpić wyłącznie w przypadku, 
jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z 
obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy; 
dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym nas w wykonaniu usługi, czyli 
świadczącym nam usługi prawne, informatyczne. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, 
nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz 
ustaną obowiązki prawne administratora związane z realizacją umowy, której dane dotyczą. 
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a 
także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem 
umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i 
archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 
w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane), ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym - warunkiem zawarcia umowy. Jest 
Pani/Pan zobowiązana do ich podania a niepodania danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
spowoduje jej rozwiązanie. 


