INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ HUB LOGISTICS
Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie 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.
W związku z tym HUB logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie prezentuje następującą informację
dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub/oraz formularzu
zapisu do newslettera na stronach www na naszej spółki (hublogistics.pl, logisys.pl) jest HUB logistics Sp. z
o.o., ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa („Administrator”). Możesz skontaktować się
z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail
na adres: office@hublogistics.pl.
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest akceptacja warunków wyrażonych
w procesie zapisu do newslettera lub uzupełnienia formularza kontaktowego na stronach naszej spółki
(hublogistics.pl, logisys.pl) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie
uzasadniony interes Administratora polega na przetwarzaniu danych osobowych dla celów prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA.
Pozyskane dane osobe są przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane
dotyczą.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych
danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą,
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych
uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres
office@hublogistics.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem
otrzymywania informacji marketingowej i handlowej przez HUB logistics Sp. z o. o.
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