
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Serwis Opon U Jacka  Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski al. Danilewicz Zielińskiej 26

87-700 Aleksandrów Kujawski

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  b) i f) RODO w celu realizacji

zawartej  umowy,  w  celach  promocji  własnych  produktów  i  usług  realizowanej  pocztą  tradycyjną  lub  z

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon),  • w celach dochodzenia należności

w przypadku powstania wierzytelności lub w celach kontaktowych.  Kiedy będziemy do Pana/Pani kierować

marketing?  Abyśmy  mogli  przekazywać  Pani/u  informacje  o  nowych  ofertach  oraz  produktach  i  usługach,

niezależnie  od  zawartej  z  nami  umowy  leasingu/pożyczki  konieczne  jest  wyrażenie  przez  Panią/Pana

dobrowolnej zgody,  

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane będą  przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, do przedawnienia 
dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy nie dłużej jednak niż  przez 5 lat do końca roku 
obrachunkowego (maksymalnie prawie 6 lat) po jej zakończeniu z uwagi na wymogi przepisów prawa o 
rachunkowości oraz przepisów podatkowych. 

Pani(a) dane mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest
to prawnie uzasadniony interes Administratora Danych  bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę, a także 
podmiotom, w zakresie usług księgowych i informatycznych, z którymi zawarto pisemne umowy powierzenia. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

sprostowania (poprawiania) swoich danych

żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

przenoszenia danych 

wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte 
wykonanie umowy

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


