Polityka Prywatności / Cookies / Rodo
W niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady korzystania z serwisu internetowego w domenie rabatujauto.pl. \
Właściciel serwisu: RabatujAuto.pl Hanna Rózańska NIP: NIP: 9580976187
Korzystając ze strony rabatujauto.pl Użytkownicy akceptują zasady polityki prywatności, które zaprezentowano poniżej.
Przetwarzanie danych osobowych:
Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą rabatujauto.pl poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na
stronie. Wypełnienie formularza kontaktowego lub telefonicznie. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez
siebie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zaprezentowania wstępnej oferty.

Udostępnianie danych:
Strona rabatujauto.pl zobowiązuje się do nie sprzedawania nie przekazywania i nie użyczania danych osobowych
Użytkowników innym podmiotom bez zgody Użytkownika.
Dostęp do danych:
Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do
uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia o ile jest to
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
+48 511 569 656
kontakt@rabatujauto.pl

Ochrona danych osobowych Użytkownika:
Dane osobowe Użytkowników podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Cookies:
Niniejsza witryna internetowa może wykorzystywać cookies (ciasteczka), których celem jest identyfikacja Twojej przeglądarki
internetowej podczas przeglądania stron, aby wiedzieć jaką stronę wyświetlić. Pliki cookies (ciasteczka) nie zawierają żadnych
danych osobowych.
Przeglądając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies (ciasteczek). W przypadku, kiedy nie wyrażasz
zgodny na zapisywanie plików cookies przez tę stronę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni
sposób albo zrezygnować z przeglądania tej strony.
Pliki cookies (ciasteczka) są plikami, które mogą być zapisywane i przechowywane w Twojej przeglądarce (na urządzeniu, z
którego korzystasz). Odbywa się to podczas przeglądania stron internetowych, w tym również tej strony. Plik cookies zwykle
zawiera nazwę strony, datę jego utworzenia oraz inne parametry, umożliwiające optymalizację wyświetlania witryn.
Pliki cookies (ciasteczka) są wykorzystywane w celu ułatwienia użytkowania i nawigacji stron internetowych oraz zbierania
anonimowych informacji o ruchu na stronie, aby móc optymalizować treści prezentowane na stronach. To pozwala na
dostosowanie wyglądu, treści, elementów nawigacyjnych stron do potrzeb użytkowników.

Rodo:
Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)).
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest RabatujAuto.pl Hanna Rózańska NIP: NIP: 9580976187

2.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1.

art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w
jednym lub kilku określonych celach,

2.

art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli w celu realizacji bezpośrednich czynności zawodowych lub podjęcia działań
niezbędnych przed rozpoczęciem tych czynności, które dotyczą lub będą Państwa dotyczyć,

3.

art. 6 ust 1 pkt c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
danych,

4.

art. 6 ust 1 pkt d RODO, czyli wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
Państwa lub innej osoby fizycznej, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku zachowania tajemnicy
zawodowej.

3.

Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

4.

Dane osobowe będą przechowywane:
1.

w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres
wskazany w formularzu zgody,

2.

w pozostałych przypadkach – nie dłużej niż 6,5 roku od daty ostatniego kontaktu związanego
bezpośrednimi czynnościami zawodowymi.

5.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Na potrzeby analiz statystycznych mogą być automatycznie
przetwarzane przez administratora w postaci bezpośredniej lub pseudonimizowanej.

8.

Udostępnienie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu ma charakter dobrowolny, jednak
jest konieczne do realizacji usługi.

