
Załącznik nr 8  - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Aplikacji e-
kierowca (art. 13 RODO). 
 
 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji e-
kierowca jest spółka pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Sokołowskiej 10 
(dalej: „Administrator"). 
 
Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, lokalizacji w momencie dostarczania przesyłki 
odbiorcy (w momencie odznaczenia w Aplikacji przesyłki jako „dostarczona”), czasu dostarczania 
przesyłki odbiorcy (momentu odznaczania w Aplikacji przesyłki jako „dostarczona”), ID telefonu 
komórkowego, numer przesyłki - będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji łączącej Państwa z Administratorem Umowy o świadczenie usług przewozowych, w 
zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji – na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „b” RODO 
czyli niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – 
przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas trwania Umowy o świadczenie usług 
przewozowych w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji; 
b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy o świadczenie usług 
przewozowych, w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji – co stanowi uzasadniony interes 
Administratora, będący przesłanką przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 6 ust. 1 litera 
„f” RODO – przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, 
a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia; 
c) wypełnienia przez Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy o 
świadczenie usług przewozowych, w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji – na podstawie 
przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „c” RODO czyli niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez okres 
wynikający z tych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim. 
 
Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe prawa 
można realizować w szczególności pisząc do Administratora na adres mailowy 
rodo.pl@hellmann.com. 
 
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 
 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji 
Umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji. 
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Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Aplikacji e-
kierowca (art. 14 RODO). 
 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji e-
kierowca jest spółka pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Sokołowskiej 10 
(dalej: „Administrator"). 
 
Państwa dane posiadamy od podmiotu, z którym podpisaliśmy Umowę o świadczenie usług 
przewozowych, z którym to podmiotem Państwo współpracujecie i w którego imieniu te usługi 
będziecie wykonywać na rzecz Administratora. 
 
Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, lokalizacji w momencie dostarczania przesyłki 
odbiorcy (w momencie odznaczenia w Aplikacji przesyłki jako „dostarczona”), czasu dostarczania 
przesyłki odbiorcy (momentu odznaczania w Aplikacji przesyłki jako „dostarczona”), ID telefonu 
komórkowego, numer przesyłki   - będą przetwarzane w celu: 
a) ustalenia i weryfikowania przez Administratora, rzeczywistego czasu i miejsca dostarczenia 
przesyłki do odbiorcy; jak również w celu możliwości potwierdzenia ww. kwestii przez Administratora 
dla nadawcy przesyłki, będącego klientem Administratora; oraz w celu weryfikowania przez 
Administratora osiąganych wyników dotyczących dostaw zrealizowanych z wykorzystaniem Aplikacji 
– co stanowi uzasadniony interes Administratora, będący przesłanką przetwarzania danych 
osobowych wynikającą z  6 ust. 1 litera „f” RODO c – przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez 
czas realizowania przez Państwa Umowy o świadczenie usług przewozowych (w zakresie dotyczącym 
korzystania z Aplikacji) w imieniu podmiotu, który na podstawie tej Umowy zobowiązał się świadczyć 
przedmiotowe usługi na rzecz  Administratora; 
b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy o świadczenie usług 
przewozowych, w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji oraz wynikających z korzystania przez 
Państwa z tej Aplikacji – co stanowi uzasadniony interes Administratora, będący przesłanką 
przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 6 ust. 1 litera „f” RODO – przetwarzanie w tym 
celu będzie trwało do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w razie wszczęcia 
postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia; 
c) wypełnienia przez Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów związanych z realizacją Umowy o 
świadczenie usług przewozowych, w zakresie korzystania z Aplikacji oraz wynikających z korzystania 
przez Państwa z tej Aplikacji – na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 litera „c” RODO czyli 
niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – 
przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez okres wynikający z tych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim. 
 
Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe prawa 
można realizować w szczególności pisząc do Administratora na adres mailowy 
rodo.pl@hellmann.com. 
 
 Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 
 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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