
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) 
(art. 13 ust. 1 i ust. 2) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Highway International 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków), 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI 
Wydział Gospodarczy KRS: 0000352815, NIP: PL6793031902, REGON: 121185550, kapitał zakładowy w 
wysokości: 50 000 PLN. 
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nad 
Drwiną 10, 30-741 Kraków lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@highwayint.com. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o 
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub zlecenia, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przetwarzane dane 
dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i 
usług, które firma posiada w swojej ofercie. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom 
firmy Highway International Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych 
przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa 
(księgowość) jak również w celach statystycznych. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez 
źródła publicznie lub przez państwa na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki. 

6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 
procesów sprzedaży oraz zleceń których te dane dotyczą. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Z praw wskazanych w pkt.6 powyżej można skorzystać poprzez: 
a. kontakt drogą elektroniczną pod adresem: biuro@highwayint.com, 
b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy, realizacji zlecenia lub 
procesu sprzedaży. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, realizacji zlecenia lub procesu sprzedaży. 

11. 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. 
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