Data: ............................

UPOWAŻNIENIE

Do:
DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
Ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa

Upoważniam pana/panią (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………….
do odbioru/nadania* w DHL Parcel Polska Sp. z o.o. przesyłek w imieniu (nazwa, adres tel.
kontaktowy, NIP firmy, nr SAP klienta)
………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………….……………………………………………

Upoważnienie jest ważne na czas nieokreślony/określony*
od………………………do……………………………………………

Czytelny podpis osoby upoważniającej

Pieczątka firmowa
* niepotrzebne skreślić

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany "DHL”. Inspektor Ochrony Danych (dalej: „IOD”), dostępny jest pod
dpo.parcel@dhl.com lub adresem korespondencyjnym DHL. Dane osobowe w zakresie wskazanym w Upoważnieniu
przekazywane są DHL przez podmiot je wystawiający. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia
usług na rzecz Pani/Pana mocodawcy. Podstawę przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (uzasadniony interes prawny DHL – świadczenie usług, oraz ustalenie, obrona przed, lub dochodzenie
ewentualnych roszczeń). Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające DHL w realizacji jej
procesów (podmioty IT, doradztwo prawne, podmioty przechowujące i niszczące dokumenty).
Dane przetwarzane będą przez okres ważności upoważnienia, a następnie przez 3 lata (który może uleć przedłużeniu na
czas ewentualnych postępowań). Przysługuje Pani/ Panu prawo: żądania dostępu do dotyczących Pani/ Pana danych
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osobowych oraz ich sprostowania jeżeli są one nieprawidłowe, żądanie usunięcia dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, żądanie ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje też prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W celu realizacji ww. uprawnień
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który dostępny jest pod: dpo.parcel@dhl.com lub adresem
korespondencyjnym DHL. Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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