
 

 

 

Otrzymali Państwo tę informację w związku z realizacją przez Transam Sp. z o.o. 
obowiązku prawnego wynikającego z bezpośredniego zastosowania od 25 maja 
2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 
Otrzymanie jej nie wymaga podjęcia przez Państwa działań. 
W ramach sprzedaży i dystrybucji produktów Transam Sp. z o.o. pozyskujemy 

dane osobowe pracowników, współpracowników, osób wyznaczonych do 

kontaktu po stronie naszych kontrahentów. Wskutek tego, również Pani/Pana 

dane osobowe takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, znajdują się w naszej 

bazie. Pragniemy zaznaczyć, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie 

do celów realizacji umowy, w związku z którą te dane zostały zebrane. 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy 

Pani/Panu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Transam Sp. z o.o. 
w związku z wykonywaniem umów 

Administrator danych Transam Sp. z o.o. 
Cele przetwarzania  Umożliwienie wykonania umowy zawartej przez 

Transam Sp. z o.o.z podmiotem którego jesteś 
pracownikiem, współpracownikiem lub osobą 
upoważnioną do kontaktu. 

Podstawy prawne przetwarzania  Prawnie uzasadniony interes Transam 
Sp. z o.o. 

Odbiorcy danych  Podmioty przetwarzające dane osobowe w 
imieniu Transam Sp. z o.o. 

Źródła i kategorie danych  Podmiot, z którym zawarliśmy umowę 

 
 Imię, nazwisko, dane kontaktowe. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 
 Prawo dostępu do danych 

 
 Inne prawa, o których mowa w szczegółowej 

informacji o przetwarzaniu danych(tekst 
poniżej) 

 



 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

klientów przez Transam Sp. z o.o. 

 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Transam Sp. z o.o.  .Możesz się z nami 
kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Rolnicza 6, 22-600 Tomaszów Lubelski 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z powołanym  przez 
naszą firmę  Administratorem danych tj. Transam Sp. z o.o., w następujący sposób: 

- listownie na adres j.w. 
- przez e-mail: transam@transam.eu 
- telefonicznie: 846650050 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

-realizować nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na umożliwieniu wykonania 
umowy zawartej przez Transam Sp. z o.o.z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, 
współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu; 
-rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić 
ewentualnych roszczeń związanych z umową- podstawą prawną przetwarzania danych jest 
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub 
dochodzenia roszczeń. 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy , a także 
przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 
-naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych 
, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami 
i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

5. Źródła i kategorie danych 
Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od naszego kontrahenta , który wskazał Cię jako osobę 
do kontaktów, jak również ze źródeł ogólnodostępnych, np. CEIDG. Przetwarzamy 
następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
a. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych ze 

względu na szczególną sytuację – w przypadkach , kiedy przetwarzamy Twoje dane na 
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

b. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych . 

 

Prawo wniesienia skargi do organu 

 

Przysługuję Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 


