
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

dla Pracowników i Osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Klientem 
 PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.  

 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest: PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
ul. Grójecka 17 (02-021 Warszawa).  
 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
Spółka PKP CARGO SERVICE wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych: 
- p. Agata Górzyńska-Wójcik, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres email:  
agata.gorzynska-wojcik@pkpcargoservice.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki (tj. ul. Grójecka 17, 
02-021 Warszawa) z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych.”  
Zgłaszanie ewentualnych incydentów w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych prosimy 
kierować na adres: iod@pkpcs.pl 
 
W sprawach związanych z zawieraniem lub realizacją umów prosimy o kontakt na adresy wskazane  
w korespondencji lub dokumentach związanych z negocjowaną lub zawartą umową albo na adres siedziby 

Spółki (w tym e-mail: sekretariat@pkpcargoservice.com). 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA  

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. przez Podmiot 
świadczący usługi lub zamierzający świadczyć usługi (oferta o współpracy) dla PKP CARGO SERVICE 
sp. z o.o.  
W zależności od rodzaju współpracy podane dane osobowe to: dane kontaktowe, dane potwierdzające 
uprawnienia i kwalifikacje, zdobyte doświadczenie oraz dane umożliwiające ustalenie tożsamości 
(identyfikację osoby). 

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od rodzaju współpracy nawiązanej pomiędzy PKP CARGO 
SERVICE sp. z o.o. a Podmiotem, w którym jest Pani/Pan zatrudniony, albo związany umową 
cywilnoprawną będą przetwarzane przez PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w następujących celach: 

a) podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, której Stroną jest Podmiot 
Panią/Pana zatrudniający lub z Panią/Panem współpracujący (umowa o pracę, zlecenia lub inna 
umowa cywilnoprawna), 

b) weryfikacji oświadczeń złożonych przez Podmiot, o którym mowa w lit. a) powyżej, w tym 
potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia osób wskazanych do 
realizacji umowy, oraz wskazanych w pełnomocnictwach do reprezentowania Stron umowy, 

c) do kontaktu przy wykonywaniu umowy, do wymiany korespondencji, do kontroli należytego 
wykonywania umowy, zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowania poufności 
informacji,  

d) obsługi, dochodzenia oraz obrony wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia, 
e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w tym m.in. 

wynikających z przynależności do grupy Kapitałowej PKP CARGO. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki PKP CARGO 
SERVICE sp. z o.o. oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
Spółka nie zamierza przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 
podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.  

 
IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu: 

a) obowiązywania umowy, 
b) wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, 
c) wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. 

 
V. ODBIORCY DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym ze Spółką (odbiorcom),  
a w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe, telekomunikacyjne, hostingowe, 
doręczenia korespondencji i przesyłek, fakturowania, rozliczania należności, świadczącym usługi 
prawne, windykacyjne, archiwizacji, ochrony osób i mienia. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa trzecie) lub organizacji międzynarodowej. 
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VI.  PRAWA  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. prawo do: 

a) treści swoich danych (prawo dostępu), 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
e) w przypadkach, kiedy PKP CARGO SERVICE sp.  zo.o. przetwarza Pani/Pana dane na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - na adres poczty 
elektronicznej: agata.gorzynska-wojcik@pkpcargoservice.com lub adres siedziby Spółki  
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, 

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te 
dane innemu administratorowi danych lub żądać, aby PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. 
przesłała dane do innego administratora. Spółka prześle te dane, o ile takie przesłanie będzie 
technicznie oraz organizacyjnie możliwe. 

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy  
z Podmiotem, z którym jest Pani/Pan związany stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym.  
 

Warszawa, 2018 r. (Edycja nr 2 klauzuli informacyjnej, marzec 2021 r.) 
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