PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KAMPANII INFORMACYJNEJ
„ZAPUNKTUJ Z GLS"
1. Administratorem danych osobowych jest:
General LogisDcs Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowej 10 w Głuchowie,
62-052 Komorniki Infolinia dla Odbiorców: +48 46 814 82 20 (*opłata wg stawek operatora
osoby dzwoniącej) (dalej GLS Poland).
W celu wyjaśniania kwesDi związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do
kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, panią Katarzyną Tyrakowską:
•

za pomocą specjalnie przygotowanego adresu e-mail: dataprotecDon@gls-poland.com

Prosimy pamiętać, że jeśli kontakt odbywa się poprzez niezaszyfrowany e-mail, to nie można
zagwarantować poufności przekazywanej informacji - treść niezaszyfrowanego e-maila może
być odczytana przez nieupoważnioną osobę podczas jej przesyłania przez Internet.
•

poprzez list wysłany pocztą tradycyjną na adres:
GLS Poland, !
ul. Tęczowa 10, Głuchowo,!
62-052 Komorniki !
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

2. Kategorie danych osobowych. Cele ich przetwarzania oraz podstawa prawna.
•

Kontakt poprzez formularz kontaktowy – za pośrednictwem formularza kontaktowego
zbierane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, kod pocztowy, województwo, adres-email, numer telefonu.
Dane te są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu przygotowania oraz
przedstawienia oferty handlowej [Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

•
3. Udostępnianie danych
GLS Poland może udostępnić dane osobowe:
•

spółkom zależnym GLS,

•

podwykonawcom (np. partnerzy transportowi),

•

podmiotom, które obowiązuje umowa o świadczenie usług dla GLS Poland lub w
imieniu GLS Poland (Podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcom usług IT,

•

usług związanych z obsługą klienta (infolinia, telesprzedaż, agencje markeDngowe),

•

innym osobom lub organizacjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Prawa osób, których dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

•

otrzymania informacji i dostępu do danych, które jej dotyczą (prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, w ramach art. 15 RODO),

•

sprostowania jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz aktualizowania danych (prawo do sprostowania danych, art 16 RODO),

•

żądania usunięcia jej danych osobowych (prawo do usunięcia danych, w ramach art.
17 RODO),

•

żądania zaprzestania przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania, w ramach
art. 18 RODO),

•

żądania przekazania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia
danych, w ramach art. 20 RODO),

•

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (prawo do sprzeciwu,
w ramach art. 21 RODO).

•

wycofania zgody (zgodnie z art. 7 RODO)

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, informujemy, że osoba ta ma prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Otrzymanie takiego
wniosku nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
Realizacja praw osób wynikających z RODO
Aby złożyć wniosek o realizację jednego z powyżej wskazanych praw osób, w tym wycofać
zgodę na przetwarzanie danych, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
GLS Poland. Należy wskazać, którego prawa wiadomość dotyczy tak, aby GLS Poland mógł
podjąć niezbędne kroki w celu realizacji wniosku.
Należy pamiętać, że w związku ze złożonym wnioskiem, do celów identyﬁkacji osoby GLS Poland może prosić o dodatkowe potwierdzenie tożsamości w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych.
Wniesienie skargi dotyczącej niewłaściwego przetwarzania danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim
organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
5. Okres przechowywania i usuwanie danych
GLS Poland przetwarza dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do realizacji
celu, w jakim zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest ustalany w oparciu o
następujące wymagania:
•

wymagania operacyjne: okres, w którym informacja jest niezbędna do realizacji założonych celów tj. 5 lat,

•

wymagania prawne: okres, w którym GLS Poland jest zobligowany przechowywać
dane przez określony czas, by zachować zgodność z przepisami,

•

prawnie uzasadnione interesy GLS Poland: okres w którym dane są przetwarzane w
celu ich realizacji, w szczególności w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

