
SZANOWNY CZYTELNIKU!
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze 
usługi, potrzebujemy Twojej akceptacji na przesyłanie do Ciebie treści branżowych z zakresu 
zarządzania łańcuchem dostaw oraz informacji o charakterze ekonomicznym. Dzięki nim możemy 
finansować rozwój naszej redakcji i dostarczać Tobie treści.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u 
nas bezpieczne, w każdej chwili  możesz wycofać Twoją akceptację przesyłając do naszego 
„Administratora” e-mail z informacją o usunięciu Twoich danych którymi są; adres e-mail, nazwa 
i adres firmy, numer telefonu firmy, Twój adres e-mail, pliki cookies.

Informujemy również, że dotychczasowe dane jakie posiadamy w naszej bazie, które  zostały 
zgromadzone do 18 maja 2018r. są zgromadzone legalnie i nie są to dane wrażliwe. Naszym celem 
jest komunikacja z Tobą głównie za pomocą  danych Twojego przedsiębiorstwa takich jak adres 
e-mail przedsiębiorstwa lub numer służbowego telefonu lub numer telefonu który użytkujesz w 
celu komunikacji służbowej.

TWOJA AKCEPTACJA:
Akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania 
przeze mnie z usług stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności oraz działań 
Eurologistics s.c., w tym do otrzymywania newslettertów, e-gazet, e-artykułów, e-zaproszeń na: 
seminaria, konferencje, szkolenia, informacje prasowe, informacje produktowe, informacje 
branżowe – zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, (w tym analizowanie 
i profilowanie w celach marketingowych) przez Eurologistics s.c. oraz Partnerów. Akceptacja 
jest dobrowolna i możesz ją dowolnym momencie wycofać korzystając przesyłając do naszego 
Administratora e-mail z informacją o usunięciu Twoich danych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w postaci fotograficznej (zdjęcia 
z konferencji, szkoleń, warsztatów) w celach sprawozdawczych a w szczególności 
do wykorzystania w  fotorelacji z konferencji, szkolenia, warsztatu zamieszczanych  
w czasopismach, mediach elektronicznych  należących do Wydawnictwa Eurologistics,  
w mediach społecznościowych oraz Partnerów wydarzenia.
Lista partnerów umieszczana jest pod każdym wydarzeniem w postaci ich logotypów. 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 
Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, 
na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe 
informacje na ten temat.
Administratorami Twoich danych będziemy my: Eurologistics SC ul. Kubackiego 29A Nip: 781-16-
72-292   jak również nasi partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Eurologistics ale będące 
naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy i organizujemy dla Ciebie specjalistyczne 
seminaria, konferencje, szkolenia, tworzymy z nimi merytoryczne, produktowe treści, które  
przesyłamy do ciebie oraz wykonujemy badania rynkowe  mające na celu podniesienie znajomości 
trendów rynkowych.

DANE O JAKICH MÓWIMY?
Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron 
internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Eurologistics SC , w tym 
zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych 
Partnerów.

PRZETWARZAMY TE DANE W CELACH:
• aby dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do 

Twoich zainteresowań branżowych,  wysyłać Tobie e-gazety, newslettery branżowe, zaproszenia 
na wydarzenia logistyczne, e-artykuły, ebooki, informacje prasowe i produktowe.

• zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy 
nadużycia,

• dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą 
maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym 
je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz 
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. 
sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu 
użytkowników zbierane są przez naszych parterów.

TWOJE PRAWA:
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.



PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH:
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia 
usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań zawodowych, analizowania ich i 
udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o 
ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w 
usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu 
własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich 
danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej 
dobrowolnej zgody.

W przypadku gdy będziemy chcieli przekazać Twoje dane podmiotom zewnętrznym lub naszym 
partnerom za każdym razem poprosimy Ciebie o akceptację.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz 
do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się 
z tym dokumentem.

W celu skorygowania, usunięcia Twoich danych, braku Twojej akceptacji na przetwarzanie Twoich 
danych w poniższym zakresie:
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 
PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRATORAMI ZA POMOCĄ ADRESU E-MAIL:
Adres korespondencyjny:
Adrianna Adamska
tel. 61 892 63 60
e-mail: adrianna.adamska@eurologistics.pl

Adam Błuś
Tel. 61 892 63 60
e-mail: adam.blus@eurologistics.pl
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