
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO FAKTUR 

(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, iż: 

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. Administrator umożliwia nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres: „Auto Park” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Elewatorska 60, 15-620 

Białystok, oraz na adres poczty elektronicznej w sprawie ochrony danych osobowych: rodo@toyota-bialystok.pl 

oraz pod numerem telefonu: 85 662 70 70; 

2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest: 

a)  wystawienie faktury zgodnie z art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r.(tj. Dz.U. 2018 rok poz.2174 z póź. 

zmianami) o podatku od towarów i usług oraz 

b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit. c . ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Przysługuje Pani/Panu 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; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych 

osobowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z 

przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani 

dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

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

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane, tj. przez okres 5 lat kalendarzowych licząc 

od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 

9. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów. 
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