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Aneks nr 16  

z dnia 2 października 2020 roku 
 

do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych 
przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. 

 
 

§ 1  
 

Z dniem 16 października 2020 roku wprowadza się w Ogólnych 
Warunkach Świadczenia Usług Przewozowych przez Raben 
Logistics Polska sp. z o.o., obowiązujących od dnia 1 lutego 2017 
roku (dalej „OWŚUP”) następujące zmiany:  
 
1) Zmienia się punkt 1.10 i nadaje mu się nowe, następujące 

brzmienie:  
„Strona Internetowa Przewoźnika – 
https://polska.raben-group.com/raben-logistics-polska-
ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/ ” 
 

2) Zmienia się punkt 14a.3 i nadaje mu się nowe, następujące 
brzmienie:  
 
„Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu   
będących osobami  fizycznymi  jest dostępna na stronie 
internetowej Przewoźnika: https://polska.raben-
group.com/strefa-odbiorcy/"  
 

3) Dodaje się nowy punkt 14a.5 o następującym brzmieniu:  
 
„Kompletna informacja dotycząca prowadzonego przez 
Przewoźnika przetwarzania danych osobowych dostępna 
jest w treści Polityki prywatności opublikowanej na stronie 
internetowej Przewoźnika: https://polska.raben-
group.com/polityka-prywatnosci/” 

 
 
 

§ 2 
 

Pozostałe postanowienia OWŚUP nie ulegają zmianie.  
 

 
§ 3 

 
Aneks wchodzi w życie z dniem 2 października 2020 roku. 
 

 
 
 

( - ) 
…….…………………………………..…. 

 
Zarząd  

Raben Logistics Polska sp. z o.o. 
 
 
 

Annex no. 16  
of October 2, 2020 

 
to the General Terms and Conditions of Transport  

Services Rendered by Raben Logistics Polska sp. z o.o. 
 
 

§ 1 
 

As of October 16, 2020, the following change is introduced into 
General Terms and Conditions of Transport Services Rendered 
by Raben Logistics Polska sp. z o.o., binding as of February 1, 
2017 (hereinafter referred to as GT&C):  
 
1) Point 1.10 is changed and given a new, following wording: 

“Carrier's Website – https://polska.raben-
group.com/en/raben-logistics-polska-general-terms-
and-conditions/ “ 
 
 

2) Point 14a.3 is changed and given a new, following wording: 
 
 
“The information clause for transport participants who are 
natural persons is available on the Carrier’s website:  
https://polska.raben-group.com/en/receiver-zone/”  
 
 

3) A new point 14a.5 is added and given a following wording:  
 

“The complete information concerning the processing of 
personal data by the Carrier is available in Privacy Policy 
published on the Carrier’s website: https://polska.raben-
group.com/en/privacy-statement/”  

 
 
 
 

§ 2 
 
The remaining provisions of GT&C remain unchanged.  
 
 

§ 3 
 
The Annex shall enter into force on October 2, 2020.  
 
 
 
 

( - )  
…..….……………………………. 

 
Management Board of  

Raben Logistics Polska sp. z o.o.  
  

https://polska.raben-group.com/raben-logistics-polska-ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/
https://polska.raben-group.com/raben-logistics-polska-ogolne-warunki-swiadczenia-uslug/
https://polska.raben-group.com/strefa-odbiorcy/
https://polska.raben-group.com/strefa-odbiorcy/
https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
https://polska.raben-group.com/en/raben-logistics-polska-general-terms-and-conditions/
https://polska.raben-group.com/en/raben-logistics-polska-general-terms-and-conditions/
https://polska.raben-group.com/en/raben-logistics-polska-general-terms-and-conditions/
https://polska.raben-group.com/en/receiver-zone/
https://polska.raben-group.com/en/privacy-statement/
https://polska.raben-group.com/en/privacy-statement/



