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        Warszawa dn. 25.05.2018. 

 

Informacja dla Kontrahentów NTG Polar Road Sp. z o.o.  
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NTG Polar Road Sp. zoo  Ul. Chełmżyńska 180, 

04-464 Warszawa, 

1a) Współadministratorem danych osobowych jest NORDIC TRANSPORT GROUP A/S z siedzibą w 

Danii, Hammerholmen 47-49 DK 2650 Hvidovre. 

2) Administrator nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych osobowych 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• realizacji umowy, zleceń  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w szczególności marketing 

usług własnych, windykacja) 

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  

• Podmioty uczestniczące w realizacji umowy 

• Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty GRUPY 

KAPITAŁOWEJ Nordic Transport Group A/S , 

• biura informacji gospodarczej (w przypadkach wskazanych przez prawo) 

• kancelarie prawne/windykacyjne (w przypadku konieczności skierowania roszczeń na drogę 

sądową) 

• pozostałe podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony 

interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w 

celach planowania biznesowego) 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy 
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