
 
 

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych w Spółce 
 Agro Brokers Transport Sp. zo.o. Sp. K. z dnia 16.05.2018r. 

 
 

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (dalej: RODO). 

2. Administratorem jest Agro Brokers Transport sp. z.o.o. sp. k. ul. Krakowska 52,  50-
425 Wrocław tel. 71/360 40 70, e-mail: biuro@agrobrokers.pl. 

3. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi będą przetwarzane w 
celu: zlecenia i realizacji usług spedycyjnych, kontaktowym, przekazania danych 
firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie umowy 
(podwykonawcy, realizatorzy) i w zakresie wskazanym zapisami umowy lub 

przepisami prawa. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

wykonania zlecenia przewozu zawartego z danym podmiotem (w szczególności, 
magazyn odbioru lub dostawy towaru, kontrahent,  spedytor, broker) oraz w ramach 
zlecania podmiotom trzecim części działalności Agro Brokers Transport sp. z o.o. sp. 
k., tj. kurierom, poczcie, kancelariom prawnym, księgowym itp. 

5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność realizacji zlecenia.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, 

rozpatrzenia ewentualnych roszczeń klienta/kontrahenta/osób trzecich oraz 
wymagany odrębnymi przepisami (w szczególności dot. rachunkowości oraz 
przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej). 

7. Administrator zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony 
interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów 

ustawy o ochronie danych osobowych, jak i RODO. 
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo informowania o operacjach 

przetwarzania, dostępu do jej danych oraz prawo do bycia zapomnianym, prawo 
odwołania zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, ich poprawiania lub usunięcia. 

9. Osobie powierzającej przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. 
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