POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona wszelkich informacji dotyczących Klientów naszego Serwisu Internetowego
jest dla nas sprawą szczególnie ważną, w związku z tym dokładamy najwyższych
starań, aby dane osobowe powierzane przy korzystaniu z naszego Serwisu były
bezpieczne. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania
przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki
jako administratora danych.
Definicje zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Auto-Inspekcje mają odpowiednie
zastosowanie do wyrażeń występujących poniżej.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w zakresie działania Serwisu
Internetowego https://auto-inspekcje.pl jest:
Auto-Inspekcje Pawłowski Łukasz, adres: Grenadierów 12/14/16 m. 55, 26-600
Radom, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9482513954,
REGON 362121660 (dalej „Administrator”).
Administrator danych osobowych oświadcza, że gromadzone dane osobowe są
przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 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, a także ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Zbierane dane są przetwarzane tylko i
wyłącznie w konkretnych i ustawowo uzasadnionych celach, w sposób rzetelny
i przejrzysty dla Klienta, którego one dotyczą przez okres niezbędny do celów,
w których te dane są przetwarzane.
2. Administrator przetwarza dane Klientów Serwisu Internetowego w celu:
o zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług,
o dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami,
o wypełniania obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa (np. podatkowych i rachunkowych),
o prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na
pytania, zgłaszane uwagi i żądania,
o oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w
celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, dotyczących Usług
Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do
zainteresowań danego Klienta.
3. Rodzaj danych, które Administrator może przetwarzać:

o dane osobowe Klientów podane w formularzu zamówień (w szczególności:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego, nr rachunku bankowego),
o inne dane, w tym uzyskane przy pomocy innych kanałów komunikacji z
Klientem.
4. Podanie danych osobowych poprzez Serwis https://auto-inspekcje.pl jest w pełni
dobrowolne
Klient sam decyduje o zakresie danych osobowych udostępnionych
Administratorowi. Jednakże niektóre informacje są konieczne do złożenia
zamówienia oraz dalszego procesu realizacji Usługi. Zakres danych osobowych
wymaganych do złożenia zamówienia Usługi lub zawarcia umowy o świadczenie
Usług jest w każdym przypadku jasno określony i udostępniony Klientowi do
wiadomości w Serwisie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
o Rozporządzenie 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),
o Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Klienci mogą
zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:
o
o
o
o

wiadomość e-mail na adres: kontakt@auto-inspekcje.pl,
telefonicznie: 505 483 969,
poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
listownie na adres: Auto-Inspekcje Pawłowski Łukasz, ul. Grenadierów
12/14/16 lok. 55, 26-600 Radom.

7. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, między innymi w
ramach korzystania przez Administratora z usług wspierających jego bieżącą
działalność (np. usługi Google), które miałyby siedzibę w jednym z Państw
Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrznym dostawcom usług (np.
podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty
świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych,
inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). W związku z tym dane
osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki
(USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje
narzędzia, z których na podstawie umowy korzysta Administrator. Odpowiednie
zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez

Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych
do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania
danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo
zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. Tarczy
Prywatności.
8. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji umowy o świadczenie Usług oraz do czasu zrealizowania właściwych
prawnie uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem określonych
danych, między innymi do czasu upływu terminów przedawnienia związanych
z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, przy czym
będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat. W przypadku prowadzenia działań
marketingowych dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu wniesienia
przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane jest to z technologią cookies i podobnymi,
w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików z pamięci
urządzenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody
Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe dłużej niż przez okres
określony powyżej również wtedy, gdy powszechnie obwiązujące przepisy prawa
(np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich
przetwarzania.
9. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują
następujące prawa:
o Klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny.
Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania, ale może
dotyczyć także wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.
o Klient w każdej chwili może żądać, aby Administrator usunął dane – bez podawania
przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane
czynności.
o Klient w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
zarówno w całości jak i we wskazanym przez Klienta celu. Sprzeciw nie wpłynie na
już dokonane czynności.
o Klient może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych
czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.

o Klient w każdej chwili może zażądać, aby Administrator poprawił lub sprostował dane
osobowe.
o Klient może w każdej chwili możesz zażądać informacji od Administratora o zakresie
przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
o 7. Klient uważając, że Administrator przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób,
może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem i zgłosić swoje uwagi. Klient ma
ponadto prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Zmiany zasad prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad prywatności
stosowanych przez Administratora. Zasady prywatności mogą ulec zmianie m.in.
ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w
zakresie ochrony danych osobowych, zmianę zakresu oferowanych Usług lub
zmiany technologiczne dotyczące Serwisu. Aktualna wersja polityki prywatności
będzie zawsze dostępna w Serwisie.

