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Obowiązek informacyjny względem Pracownika/ współpracownika Przewoźnika/ Spedytora w 
P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k. 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) 
– dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy 
Panią/Pana jako pracownika/współpracownika naszego spedytora / przewoźnika: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MULTIMAX” SOBANIA Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu,  ul. Kielecka 102,   
26-600 Radom, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957749,  NIP: 
9482553356, REGON: 142147782,  dane kontaktowe Administratora, telefon: 663-223-791,  
e-mail: biuro@multimax.info.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w P.W. „MULTIMAX” SOBANIA Sp.k., do 
którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
wykorzystywania Pani/Pana danych oraz kierować wnioski związane z wykonywaniem praw 
przysługujących Pani/Panu na mocy RODO, to adres e-mail: iod@multimax.info.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze współpracą pomiędzy Administratorem, 
a Klientem/Kontrahentem Administratora, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, 
w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty dostarczające 
i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, 
niszczenia dokumentów, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty świadczące usługi prawne, 
podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy z 
Klientem/Kontrahentem, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze 
szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane 
przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia 
roszczeń. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich: 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 
przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego 
i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(uodo.gov.pl). 
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9. Źródło pochodzenia danych – dane zostały udostępnione przez Spedytora/ Przewoźnika 
Administratora w trakcie współpracy lub przy nawiązywaniu współpracy. 

10. Kategorie udostępnionych danych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny 
pojazdu, stanowisko. 


