
KLAUZULA DLA OSÓB ZAPISANYCH NA JAZDĘ TESTOWĄ 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27                

kwietnia 2016  (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic           

będący wspólnikami Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Auto Center” Alicja Szic,         

Rajner Szic, Sebastian Szic, spółka cywilna z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowicka              

18; NIP nr: 7542935038; REGON nr:160187684.  

 

2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych         

powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje           

prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.  

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umówienia się na jazdę testową na             

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody– art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych w związku z realizacją jazdy testowej odbywać się będzie w             

celu: 

- realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed             

zawarciem umowy na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest monitorowanie         

pojazdów dla zapewnienia ochrony mienia i osób, zabezpieczenia przed kradzieżą, oraz           

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingowym, tylko w wypadku wyrażenia           

odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a               

RODO. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane KIA Motors Polska Sp. z o.o., firmie świadczącej             

usługi hostingowe, marketingowe, dostawcom oprogramowania, firmie      

administrującej/serwisującej programy IT.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru          

Gospodarczego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez podmioty prowadzące           

działalność na terenie USA. Transfer danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule             

umowne. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe podane w celu rezerwacji jazdy testowej, marketingowym będą           

przetwarzane  do odwołania zgody.  

Dane związane z realizacją jazdy testowej są przechowywane przez 3 miesiące. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,            

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody          

w dowolnym czasie, a także prawo  do wyrażenia sprzeciwu.  

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

 

mailto:iod@szic.pl


9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.            

Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza            

przepisy prawa.  

 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.           

Profilowanie danych odbywa się poprzez remarketing Google (dopasowanie reklam do          

preferencji użytkownika) oraz politykę cookies - dla kupujących w naszym sklepie           

internetowym i korzystających ze strony www.szic.pl. 

 

 

http://www.szic.pl/

