ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UPOWAŻNIENIA
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH,
USTANAWIAJĄCYCH TAKSIM-POL SP. Z O.O. PRZEDSTAWICIELEM CELNYM
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 „RODO”), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Taksim-Pol Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14C/6,
03-876 Warszawa. Adres do kontaktu: Al. Piłsudskiego 119, 05-270 Marki,
adres e-mail:info@taksim-pol.com.pl , nr . telefonu 22 6793188.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zlecającej Taksim-Pol Sp. z o.o. kompleksową
obsługę zgłoszenia celnego tj. wykonania niezbędnych czynności oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych
z procedurą odprawy celnej.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartej umowy
oraz na podstawie art. 18 oraz art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9
października 2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 269 z dnia 10.10.2013 r.);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą imiennie upoważnieni pracownicy ( agenci celni) Taksim-Pol Sp.z
o.o. w zakresie swoich obowiązków służbowych oraz realizujący zadania i obowiązki przedstawiciela organów celno
- podatkowych. Odbiorcami mogą też być inne instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa celnego Unii Europejskiej oraz przepisów prawa celnego i
podatkowego obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a/prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b/prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c/prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d/prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e/prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f/prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Taksim-Pol Sp. z o.o.,Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…............................................................

czytelny podpis

