
 
 

Wskazówki o ochronie danych 

 

Wykonując swoje czynności jako pracownik lub zleceniobiorca ma Pani/Pan do czynienia z systemem 

poboru opłat drogowych, który jest eksploatowany przez nas, tj. przez Toll 4 Europe GmbH, Fran-

zösische Str. 33 a-c, 10117 Berlin (spółka dalej nazywana „T4E“). Eksploatacja i korzystanie z systemu 

poboru opłat drogowych czynią koniecznym przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana. Niniejsze 

Oświadczenie o ochronie danych służy wypełnieniu wynikających z tego obowiązków zgodnie z  Art. 

13 Rozporządzenia o Ochronie Danych („DS-GVO“), które ciążą na nas jako na podmiocie odpowie-

dzialnym w rozumieniu Art. 4 ust. 7 DS-GVO. Kierując się zamiarem zapewnienia przejrzystego i ucz-

ciwego przetwarzania danych pragniemy w postaci niniejszych wskazówek udostępnić Pani/Panu jako 

kierowcom wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych o charakterze osobowym.  

Korzystanie z naszego systemu poboru opłat drogowych wymaga stosowania przez Waszego praco-

dawcę lub zleceniodawcę tak zwanych jednostek pokładowych (On-Board-Unit). Urządzenia te są 

niezbędne do pozyskiwania danych o przejeżdżanej trasie „dane“), będących podstawą do naliczania 

opłaty drogowej. Czynności związane z powstaniem i wykonaniem poszczególnych stosunków 

umownych, rozliczeniami oraz przeforsowaniem roszczeń do płatności w stosunku do Waszego pra-

codawcy lub zleceniodawcy wymagają tego, aby odnośne dane w postaci zestawień należnych opłat 

oraz wykazów poszczególnych przejazdów były przedkładane Waszemu pracodawcy lub zlecenio-

dawcy.  

Przetwarzanie wzmiankowanych powyżej danych osobowych opiera się na wiążącej podstawie praw-

nej. Zawarta jest ona w Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b, lit. f DS-GVO. Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b DS-GVO zezwala 

na dokonywanie przetwarzania danych w celu wykonywania stosunków umownych. Zgodnie z Art. 6 

ust. 1 str. 1 lit. f DS-GVO przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli leży to w uzasadnionym intere-

sie podmiotu dokonującego i nie narusza mających większą wagę i godnych ochrony interesów zain-

teresowanych osób. Naszym uzasadnionym interesem zgodnie z Art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DS-GVO jest 

sprawne i efektywne wykonywanie naszej usługi, wyegzekwowanie roszczeń własnych oraz roszczeń 

naszych partnerów kontraktowych i innych podmiotów trzecich, jak również zapewnienie bezpie-

czeństwa IT.  

Ponieważ T4E w celu świadczenia usług związanych z opłatami drogowymi kooperuje z partnerami 

dystrybucyjnymi, czyni to niezbędnym częściowe udostępnianie pozyskanych danych tym partnerom 

dystrybucyjnym. Ponadto T4E korzysta z usług tak zwanych podwykonawców zleceń jako zewnętrz-

nych usługodawców w zakresie IT, którym powierza wykonywanie zleceń i zagwarantowanie bezpie-

czeństwa IT, czyniąc to nasze zlecenie i podlegając naszym poleceniom zgodnie z zapisem Art. 28 DS-

GVO.  

Przekaz danych instytucjom publicznym, jak na przykład odnośnym podmiotom pobierającym opłatę 

drogową, ma miejsce tylko na tyle, na ile T4E zobowiązane jest do tego ustawą lub na podstawie 

ustawy. Przekazanie danych osobowych poza czynnościami wynikającymi z naszego zadania ma miej-
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sce tylko w przypadkach wyjątkowych. Taka procedura realizowana jest wyłącznie w zgodności z wy-

mogami DS-GVO i tylko w przypadkach posiadających odpowiednią podstawę prawną. 

 

Nie jest naszym zamiarem przekazywanie danych do tzw. krajów trzecich, to znaczy krajów nienale-

żących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Dane przechowujemy tylko tak długo, na ile wymagają tego czynności związane z wykonaniem naszej 

usługi. Przechowywanie danych przez okres dłuższy ma miejsce, jeżeli uzasadnia to uzasadniony inte-

res naszej spółki lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo. Uzasadniony interes zachodzi np. 

wtedy, gdy chodzi o wyegzekwowanie naszych własnych roszczeń lub roszczeń, do których wyegze-

kwowania jesteśmy zobowiązani umową lub ustawą. Kasowania danych dokonujemy po upływie 

nakazanego ustawą lub umową okresu ich przechowywania, uwzględniając m.in. terminy przecho-

wywania nakazywane przez przepisy prawa podatkowego lub handlowego. Dane, które nie podlegają 

obowiązkowi przechowywania, są kasowane po ustaniu celu ich przechowywania. 

Obowiązek udostępniania danych wynika z ustawy. Ponadto Pani/Pana pracodawca lub zleceniodaw-

ca potrzebuje danych w celach związanych z wykonaniem istniejącej z Panią/Panem umowy o pracę 

lub umowy-zlecenia.  

Nie wykonujemy procedur automatycznego generowania decyzji, które miałyby dla Pani/Pana wiążą-

ce skutki prawne.  

Jako osoba, której dane są pobierane, posiada Pani/Pan różnego rodzaju prawa w zakresie ochrony 

swych danych osobowych. Są to: 

• prawo do żądania informacji o swych przechowywanych danych osobowych i do uzy-

skania kopii tych danych, zgodnie z Art. 15 DS-GVO; 

• prawo do sprostowania swych nieprawidłowych danych osobowych oraz do uzupeł-

nienia swych niepełnych danych osobowych, zgodnie z Art. 16 DS-GVO; 

• prawo do wykasowania swych danych osobowych, zgodnie z Art. 17 DS-GVO.  

• prawo do ograniczenia dalszego przetwarzania swych danych osobowych, zgodnie z 

Art. 18 DS-GVO.  

• prawo do zwrotnego otrzymania w przejrzystym, ogólnie przyjętym i czytelnym ma-

szynowo formacie swych danych osobowych, wcześniej udostępnionych przez Pa-

nią/Pana na rzecz T4E lub innego podmiotu trzeciego (prawo do przenoszenia da-

nych), zgodnie z Art. 20 DS-GVO.  

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo z powodów, które wynikają ze swej szczególnej sytuacji, założyć zgodnie 

z Art. 21 DS-GVO sprzeciw przeciwko przetwarzaniu dotyczących Pani/Pana danych osobowych ze 

względu na wykonywane przez siebie zadania leżące w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e DS-

GVO) lub w celu wykonania swego uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO). 
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W tym celu oraz w celu skorzystania ze wszelkich przysługujących Pani/Pani w tym kontek-
ście praw należy skierować odnośny wniosek do ............ . Pod tym adresem poczty elektronicznej 
może Pani/Pan zwrócić się także do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.  

Ponadto, zgodnie z Art. 77 ust. 1 DS-GVO, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia o każdej porze 

zażalenia do właściwej krajowej instytucji nadzoru ochrony danych. Rolę tę w odniesieniu do naszego 

przedsiębiorstwa pełni  
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