
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH PRACOWNIKÓW FIRM PRZEWOZOWYCH  
 

 

Wobec wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów 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 rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) POLMOR Sp. z o.o. 

zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. 

1) POLMOR Sp. z o.o. - siedziba: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 24, numer wpisu do KRS: 0000044440, NIP: 

8421506385, REGON: 770939169 jest administratorem danych osobowych kierowców firm przewozowych, 

którzy wykonując usługi odbioru lub dostawy towarów wjeżdżają na obszar administracyjny POLMOR Sp. z 

o.o. w Bytowie przy ulicy Lęborskiej 24. 

2) Dane osób, o których mowa w ust. 1, podlegają przetwarzaniu przez POLMOR Sp. z o.o., jako 

Administratora Danych, wyłącznie w celach związanych z ewidencjonowaniem ruchu osób i pojazdów na 

obszarze administracyjnym swoich obiektów oraz rejestracją zdarzeń w wykorzystywanym systemie 

telewizji dozorowej. 

3) Zakres informacji dotyczących kierowców przetwarzanych przez POLMOR Sp. z o.o. obejmował będzie: 

a) numery rejestracyjne pojazdów wykorzystywanych do dostaw lub odbioru towarów, 

b) daty, godziny i minuty wjazdów tych pojazdów na teren obiektów naszej Spółki oraz daty, godziny i 

minuty wyjazdów z tych obiektów – dokumentowane w ewidencjach prowadzonych przez POLMOR 

Sp. z o.o., 

c) podpisy kierowców potwierdzające ich pobyt w obiektach POLMOR Sp. z o.o., 

d) informacje o ewentualnych zdarzeniach nadzwyczajnych, 

e) wizerunki kierowców posługujących się tymi pojazdami. 

4) Administrator Danych przechowywał będzie informacje wskazane w ust. 3 przez następujące okresy: 

 dane, o których mowa w ust. 3 pkt a-d: przez 3 lata od momentu ich utrwalenia w ewidencji ruchu 

pojazdów, 

 dane, o których mowa w ust. 3 pkt. e: przez okres do 90 dni od daty zarejestrowania wizerunku przez 

system telewizji dozorowej. 

5) Prawną podstawę dopuszczalności przetwarzania przez naszą Spółkę danych osobowych kierowców firm 

przewozowych stanowią: 

 niezbędność wykonania umowy na dostawy / odbiór towarów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym 

udokumentowanie wykonania dostaw, 

 zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony 

interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym POLMOR Sp. z 

o.o. poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6) Dane osobowe kierowców firm przewozowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

przez POLMOR Sp. z o.o., w tym profilowaniu. 

7) Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 

21 RODO), 



 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Dane kierowców firm przewozowych mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z POLMOR Sp. z o.o. umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, agencje ochrony osób i mienia 

ochraniające obszar obiektów naszej Spółki, podmioty serwisujące urządzenia systemu telewizji dozorowej. 

9) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z 

POLMOR Sp. z o.o.  telefonicznie: 59 822 30 84-87, lub na adres e-mail: personel@polmor.pl. 
 

Prezes Zarządu POLMOR Sp. z o.o. 

 

 


