INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KIEROWCY

Sawa - Taxi Sp. z o.o. informuje Pana/Panią, że dokonuje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy
przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art.
13 RODO.
W świetle powyższego informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Sawa-Taxi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poprawnej 46A, 03-984
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000136021, o kapitale zakładowym 311.000,00 złotych, NIP
521-03-34-968, REGON 010274920.

2.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych oraz przez następujące okresy czasu:

a) związanych z realizacją łączącej Pana/Panią z Administratorem umowy w zakresie
świadczenia usług przewozowych, w tym w szczególności w zakresie realizacji praw i
obowiązków wynikających z tej umowy, czasu i zakresu świadczenia usług, rozpatrywania
reklamacji i wyjaśniania rozbieżności dotyczących świadczenia usług itp., gdzie podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - do upływu okresu przedawnienia
wzajemnych roszczeń, które mogą powstać w związku z realizacją umowy,
b) księgowych, rozliczeniowych oraz fakturowania, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
powstało zobowiązanie podatkowe,
c) lokalizacji tras pokonywanych przez Pana/Panią i ich rejestrowania, w związku z realizacją
przewozów drogowych, za pomocą urządzeń lokalizacyjnych zamontowanych w pojazdach,
w celu należytego rozliczania się z Panem/Panią w zakresie wynagrodzenia (kilometrowego)
oraz rozliczania z klientami Administratora, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art.
6 ust 1 lit. b) RODO - do upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń, które mogą
powstać w związku z realizacją umowy,
d) związanych z potencjalnym dochodzeniem lub obroną roszczeń np. w sprawach sądowych
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem łączącej Pana/Panią i
Administratora umowy, przez którąkolwiek ze stron, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust.
1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń, które mogą
powstać w związku z realizacją umowy, nie wcześniej jednak niż do prawomocnego

zakończenia postępowania sądowego i/lub także zakończenia postępowania
egzekucyjnego,

e) związanych z Pana/Pani niekaralnością w zakresie braku orzeczenia wobec Pana/Pani
prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, gdzie podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisem art. 5c ust. 1 pkt 4)
ustawy o transporcie drogowym – do czasu zakończenia współpracy z Panem/Panią.
Administrator informuje Pana/Panią, że może także w celach weryﬁkacyjnych wystąpić
samodzielnie do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji w tym
zakresie, w trakcie trwania współpracy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem.

3.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są zaufane podmioty trzecie: spółki powiązane
kapitałowo lub organizacyjne z Administratorem, jak Polska Sieć Taxi Sp. z o.o. i współpracujące
z Administratorem korporacje taxi, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z
zakresu obsługi płatniczej, bankowej, prawnej, ﬁnansowej, doradczej, konsulengowej, IT/
hosengowej, ﬁrmy leasingowe udostępniające pojazdy do świadczenia usług, jak również
ﬁrmom pocztowym lub kurierskim, windykacyjnym itp.

4.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.

a)

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych
osobowych,

b)

wniesienia skargi do organu nadzorczego (to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest warunkiem
zawarcia, a następnie prawidłowej realizacji, łączącej Pana/Panią i Administratora umowy o
współpracy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania,
Administrator nie byłby w stanie wywiązać ze swoich obowiązków wynikających z umowy o
współpracy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ﬁzycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Zarząd Sawa-Taxi Sp. z o.o.

