
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

KONTRAHENTÓW TRANS – RACH 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO
1, informujemy że: 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

a. Mirosław Łagód, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Usługowo 

– Handlowe Trans – Rach”, Skąpe 29, 87-140 Chełmża, NIP 8790016843, REGON 870510687, 

b. Ewa Korfanty, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Trans Rach Ewa Korfanty”, 

Skąpe 29, 87-140 Chełmża, NIP 8792438809, REGON 340870166, 

c. Trans – Rach Sp. z o.o. z siedzibą w Skąpe, Skąpe 29, 87-140 Skąpe, KRS 0000114325, NIP 

9561686057.  

2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy skontaktować się pod adresem 

e-mail: daneosobowe@transrach.pl lub pocztą tradycyjną na adres jednego ze Współadministratorów. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b. związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Trans -Rach, tj. w celu rozstrzygania 

sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego), jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania zawartej umowy, ale nie będą 

przekazane do organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych 

w pkt 3 powyżej. W przypadku przetwarzania danych w celach związanych z realizacją umowy, dane te 

będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia współpracy. Po upływie okresu 

przechowywania dane te zostaną usunięte. 

6. Informuję, że posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  

b. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, o ile dane te nie są już niezbędne do 

realizacji któregokolwiek z celów wskazanych w pkt 3 powyżej, 

c. żądania ograniczenia przetwarzania przez Trans- Rach Pani/Pana danych osobowych,  

d. przenoszenia Pani/Pana danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na 

wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,  

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Trans – Rach Pani/Pana danych,  

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, str. 1). 



7. Każde z uprawnień, o których mowa w pkt 6 powyżej, może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie 

odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Skąpe 29, 87-140 Chełmża lub w formie 

elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@transrach.pl. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób naruszający przepisy RODO. 

9. Swoje dane osobowe przekazuje Pani/Pan w sposób całkowicie dobrowolny, ale nieudostępnienie 

danych niezbędnych do wykonania umowy uniemożliwi jej wykonanie. 

 

 

 


