Klauzula informacyjna – klienci / kontrahenci
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
„RODO”, Car Master 2 sp. z o.o. sp. k. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Car-Master 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 97, 31 – 358
Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000028144, posiadająca
NIP: 6792572926, REGON: 357036240. Z administratorem danych może się Pani/Pan
skontaktować w następujący sposób:
• korespondencyjnie na adres: Inter Car Nowak Sp. z.o.o. ul. Zakopiańska 167 30-435
Kraków
• przez e-mail: marketing@inercarnowak.pl
• telefonicznie: +48 12 261-37-37
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w
następujący sposób:
• korespondencyjnie na adres: Inter Car Nowak Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 167 30-435
Kraków
• przez e-mail: iodo@intercarnowak.pl
• telefonicznie: +48 12 261-37-37
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz w celu podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tym przepisów prawa podatkowego i
przepisów z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług - na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) w celu badania rozwoju produktów i usług administratora, w celach analitycznych i
statystycznych na wewnętrzne potrzeby administratora, lub badania satysfakcji klienta –
na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Za odrębnie wyrażoną zgodą, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu marketingu
prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym
oświadczeniem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• podmioty udzielające nam wsparcia, w tym podmioty świadczące usługi księgowe,
informatyczne, prawne, ochrony, pocztowe lub kurierskie, dostawcy oprogramowania
wspomagającego procesy biznesowe, inne podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych,
• podmioty świadczące usługi powiązane z naszymi usługami lub produktami, z których
Pani/Pan korzysta, takie jak usługi finansowe, serwisowe, gwarancyjne, jeżeli jest to
niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej
zawarciem albo niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów,
Inter Car Nowak Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 167 30-435 Kraków

•
•
•

5.

osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych ze względu na rodzaj
powierzonych im obowiązków,
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego
prawa.
Podmioty te przetwarzają Pani/Pana dane tylko w zakresie w jakim im zleciliśmy i tylko na
podstawie naszego polecenia.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy będą
przechowywane przez okres właściwy do upływu terminu wniesienia ewentualnych roszczeń
wynikających z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe przetwarzane
w oparciu o tę podstawę przechowywane będą do czasu jej cofnięcia. Dane przetwarzane dla
celów związanych z działaniami marketingowymi własnych produktów i usług na podstawie art.
6 ust. 1 lit f) RODO przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane w
innych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przechowywane będą przez okres realizacji
tych celi, chyba że w związku z wniesieniem sprzeciwu administrator będzie zobowiązany do
wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych. Dane przetwarzane w celach ustalenia,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będą przechowywane przez czas
niezbędny do realizacji tych celi, tj. co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń. Dane
przetwarzane w zakresie wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawny będą
przechowywane do czasu wypełnienia tych obowiązków.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
zgodnie z treścią RODO.
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pani/Pan
prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną
sytuacją.
W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,
ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia umowy i
jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania
zawarcie i realizacja umowy nie będą możliwe. W zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych opiera się na Pani/Pana zgodzie podanie danych jest dobrowolne.
10. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
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