
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA KLIENTA / KONTRAHENTA (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

 

 

Na podstawie 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 (dalej: RODO), zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest „Auto Park” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 60, zarejestrowaną w Krajowym 

Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem: 0000756783, NIP 542-28-40-021 (dalej Auto Park). Administrator umożliwia 

nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: „Auto Park” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k., ul. Elewatorska 60, 15-620 Białystok, poczty elektronicznej w sprawie 

ochrony danych osobowych: rodo@toyota-bialystok.pl oraz pod numerem telefonu: 85 662 70 70. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 

ust.1 lit. b RODO); 

b) w celu wykonania zobowiązań łączących Strony i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy 

(podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO); 

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora na podstawie obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach 

archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO);  

e) w celu ochrony osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, co stanowi nasz 

uzasadniony interes prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z 

produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g) prowadzenia działań marketingowych, jeśli udzielono zgody na przetwarzanie danych w tym 

celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w oparciu o uzasadniony interes prawny 

Administratora, gdy oferujemy produkty i usługi bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszym 

Klientom i osobom, które skorzystały z naszych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  

RODO). 

3. Odbiorcami danych osobowych pozyskanych od Państwa mogą być: 

a) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

b) podwykonawcy i partnerzy biznesowi Administratora przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

Administratora, jak m.in. dostawcy usług księgowych, prawniczych, informatycznych, 

archiwizacyjnych, usług w ramach likwidacji szkód, podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i 

finansowaniem, agencje marketingowe - w zakresie realizacji biznesowych Administratora oraz 

obowiązków wynikających z łączącej nas umowy. 

4. Okres przechowywania danych: 
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a) Państwa dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres 

niezbędny do wykonania umowy, jeżeli przysługuje prawo rękojmi lub gwarancji – do czasu 

ich obowiązywania oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy 

oraz przepisów szczególnych. Przewidywany okres przechowywania danych to 5 lat, licząc od 

końca roku, w którym zawarto umowę.  

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w pkt 2 lit. c) przez okres 5 lat 

kalendarzowych licząc od końca roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy – dane w 

zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku podatkowego przez Administratora.  

c) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub wykonania usługi w ciągu 1 miesiąc od 

końca roku w którym ostatni raz następował kontakt w związku ze złożeniem Państwu przez 

nas oferty w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą, Państwa dane osobowe 

związane ze złożeniem tej oferty zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych 

niezbędnych do marketingu bezpośredniego. 

d) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy 

przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu 

lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

5. Mają Państwo prawo do: sprostowania (poprawienia) danych , w zakresie i na zasadach określonych 

w art. 16 RODO; usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO; ograniczenia 

przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach 

określonych w art. 18 RODO; dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez 

Administratora danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO; cofnięcia zgody na 

przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli została udzielona; wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.  

Mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec marketingu 

bezpośredniego. 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie informacji niezbędnych zgodnie z przepisami 

prawa – jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Ich niepodanie może 

uniemożliwić zawarcie umowy. 


