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Aneks nr 1 

z dnia 25.05.2018 r. 

 

do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych przez 

Raben Transport sp. z o. o. 

§ 1 

Z dniem 25 maja 2018 r. wprowadza się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Przewozowych przez 
Raben Transport sp. z o.o., (dalej „OWŚUP”), następujące zmiany: 

1) po pkt. 13 wprowadza się nowy pkt 13a o następującej treści: 

„13a.  Ochrona danych osobowych 

13a..1.  Przewoźnik przetwarza podane przez Zleceniodawcę w treści Zlecenia Przewozowego dane osobowe 
uczestników przewozu będących osobami fizycznymi w celu wykonania Usługi Przewozu  zgodnie z 
niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Przewozowych zachowując odpowiednie 
wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

13a.2.  Składając Zlecenie Przewozowe Zleceniodawca zapewnia, że (i) uzyskał dane osobowe przekazane 
Przewoźnikowi zgodnie z prawem, (ii) jest uprawniony do przekazania danych osobowych w takim 
zakresie, w jakim jest  to konieczne  dla  wykonania  Usług Przewozu. 

13a.3.  Klauzula informacyjna dla uczestników przewozu będących osobami fizycznymi znajduje się na stronie 
internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/strefa-
odbiorcy/ 

13a.4.  Przewoźnik na żądanie Zleceniodawcy udostępni dane osobowe kierowców w zakresie imienia i 
nazwiska oraz numeru dowodu osobistego wyłącznie  celu awizacji odbioru lub dostawy przesyłki. 

 

13a Data protection 

13a.1. The Carrier processes the personal data of transport participants being physical persons given by the 
Customer in the Transport Order in order to perform the Transport Service in accordance with the 
General Terms and Conditions of Providing Transport Services while maintaining appropriate security 
and data protection requirements in accordance Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament 
And Of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing 
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation). 

13a.2. The Customer ensures that (i) it has obtained legally personal data provided to the Carrier, (ii) it is 
entitled to transfer personal data to the extent that it is necessary for the performance of the Transport 
Services. 

13a.3.  The information clause for transport participants who are natural persons is available on the website: 
https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/strefa-odbiorcy/ 

13a.4.  At the request of the Customer, the Carrier will provide the personal data of drivers (the name and the 
ID card number) only for the purpose of notification of delivery or receipt of the consignment.” 
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§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.  

 

 

§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. 

 

 

               (-) 

……………………………………………… 

Zarząd 

Raben Transport sp. z o.o. 

  
 

 


