
 
 
 

 
 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
1. Niniejszy dokument (dalej zwany Informacją) określa zasady przechowywania, 
gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych kontrahentów Wojciecha 
Rzymyszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja 
Ubezpieczeniowa Wojman CUF Wojciech Rzymyszkiewicz, ul. Józefa Piłsudskiego 106, 37-
100 Łańcut, NIP: 815-108-18-80,  wpisanego do rejestru Agentów ubezpieczeniowych pod 
numerem 11161278/A, zwanego dalej Administratorem w tym podmiotów korzystających z 
serwisu CARGO |system dlaspedytora.pl . 
2. Dane osobowe kontrahentów są przetwarzane i chronione w zakresie i w sposób 
określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej 
części Informacji RODO. 
3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dane osobowe chronimy 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich 
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  
4. Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy Cię o 
zasadach przetwarzania Twoich danych: 
 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Wojciech Rzymyszkiewicz prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ubezpieczeniowa Wojman CUF Wojciech 
Rzymyszkiewicz,  NIP: 815-108-18-80. Z administratorem możesz się skontaktować w 
następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 106, 37-100 Łańcut, 
- przez e-mail: biuro@dlaspedytora.pl  
- telefonicznie: 668-621-725 
 

2. Inspektor ochrony danych 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wojciech Rzymyszkiewicz, z którym możesz 
się skontaktować: 
 - listownie na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 106, 37-100 Łańcut, 
- przez e-mail: biuro@dlaspedytora.pl  
- telefonicznie: 668-621-725 
 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu: 

 świadczenia usług będących przedmiotem zawartej umowy współpracy (obsługi 
wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia cargo, prowadzenia konta użytkownika 
w serwisie CARGO |system dlaspedytora.pl ) oraz rozliczenia umowy; 



 
 
 

 
 

 
 

 możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu 
przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji 
handlowych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 
 niezbędność Twoich danych do wykonania zawartej umowy współpracy – art. 6 ust. 

1 lit b RODO, 
 Twoja zgoda na przetwarzanie danych w zakresie otrzymywania ofert 

marketingowych oraz informacji handlowych art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 Prawnie uzasadniony interes administratora. Administrator ma prawnie 

uzasadniony interes w tym, aby np. zapobiegać oszustwom, bronić się przed 
roszczeniami oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji - art. 6 ust. 1 lit f 
RODO,.  

 Na tej podstawie nie możemy przetwarzać danych jeśli Twoje prawa i wolności będą 
 miały nadrzędny charakter nad naszym prawnie uzasadnionym interesem. 
 

4. Kategorie Twoich danych które przetwarzamy 
Administrator będzie przetwarzać Twoje następujące dane: 
- imię i nazwisko, 
- adres miejsca siedziby, 
-  adres e-mail oraz nr telefonu, 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, 
- nr rachunków bankowych 
  

 
5. Okres przechowywania danych osobowych 

Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy współpracy  
Twoje dane osobowe które przetwarzane będą w oparciu o zgodę, będą przechowywane 
do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.  
 

6. Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

 ubezpieczycielom celem zawarcia umów ubezpieczania zgłoszonych ładunków,  
 innym podmiotem jeśli okaże się to niezbędne do wykonania umowy (np. 

operatorom systemów płatności, bankom), 
 firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartych umów, 
 firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu, 

 
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.  
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.  
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na 

Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza Twoje 
dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,  

 Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych 
 w celu  przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji 
 handlowych . Jeśli skorzystasz z tego prawa  administrator zaprzestanie 
 przetwarzania Twoich danych w tym celu. 

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od 
administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby 
administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże 
administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które są 
przetwarzane na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem. Dane kontaktowe 
wskazane zostały w punkcie 1  powyżej. 
Prawo wycofania zgody 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo 
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonane zostało na podstawie 
Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia 
o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy wskazany 
w pkt 1. 
Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 
właściwego organu nadzorczego.  
 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Ciebie danych jest  dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy 
współpracy. 
Jeżeli nie podasz nam swoich danych administrator może odmówić zawarcia umowy 
współpracy. 
Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
celach marketingowych jest dobrowolne. 



 
 
 

 
 

 
 

 
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  

Nie stosujemy narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
Serwis CARGO |system dlaspedytora.pl w sposób automatyczny pobiera informacja 
wyłącznie zawarte w plikach cookies. 
 
5.  Prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania możesz realizować 
kontaktując się z nami na dane wskazane w pkt 4.1. niniejszej informacji. 
 
 


