INFORMACJA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Na podstawie art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 21 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), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych „Auto Park” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. 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, poczty
elektronicznej: 036@toyota-polska.pl , a także pod numerem telefonu: 85 662 70 70
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- umożliwienia osobie, której dane dotyczą złożenia zapytania i przedstawienia przez
Administratora oferty (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- zawarcia i wykonania przez Administratora umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
(podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
tym przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością
gospodarczą Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- ochrony osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony
interes prawny Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- prowadzenia działań marketingowych, jeśli udzielono zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit a i f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym:
- wybrani pracownicy Administratora, a także Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z
o.o., ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, Polska i Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue
du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruksela, Belgia w zakresie w jakim jest to niezbędne do
wykonania umowy, przedstawienia osobie, której dane dotyczą oferty, wykonania ciążących
na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych,
- zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem
nabycia samochodów, dostawcy usług IT, call center, przewoźnicy, spedytorzy, zakłady
blacharsko-lakiernicze) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania
oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, przechowywania danych, a także w
zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
- zewnętrzny dostawca usług ochroniarskich w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych w tym wizerunku osoby jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów
Administratora w zakresie ochrony osób i mienia,
- zewnętrzny dział prawny w zakresie w jest to niezbędne do realizacji obowiązków
Administratora wynikających z przepisów prawa, a także dochodzenia i obrony przed
roszczeniami,
- Policja, Prokuratura, sądy powszechne i administracyjne w celu realizacji obowiązków
nałożonych na Administratora przez przepisy prawa.
4. Okres, przez jaki dane będą przechowywane odpowiada okresowi trwania umowy, a po tym
okresie okresom przedawnienia wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego i ordynacji
podatkowej. Przewidywany okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od końca
roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z zawartej umowy.
5. Dane nie są przekazywane do Państwa Trzeciego.
6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia,
prawa do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych może
uniemożliwić wykonanie umowy.

