Ochrona danych osobowych
Szanowny Kliencie stacji kontroli pojazdów Grupy SPEED CAR,
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce,
wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych.
W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich
danych osobowych przez administratora – SPEED CAR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku.
Dotyczy danych osobowych jakie powierzasz administratorowi, który realizuje usługę –
„powiadomienie o terminie przeglądu rejestracyjnego”

Czym jest RODO?
RODO to potoczna nazwa 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. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy
standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane
(administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o
sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o
uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
administratora danych.
Wszystkie te informacje SPEED CAR Sp. z o.o. jako administrator zamieścił w dokumencie:
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI, który jest dostępny na stronie internetowej
www.speedcar.pl oraz na każdym formularzu „WNIOSKU – przypomnienie o terminie
przeglądu”, który klient Stacji kontroli pojazdów Grupy SPEED CAR wypełnia dobrowolnie, jeżeli
chce skorzystać z usługi przypomnienia, którą realizuje administrator.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest SPEED CAR Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku Al.
Lotników Polskich 134, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000050119, REGON 431239138, NIP 946-22-61-171.
Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
SPEED CAR Spółka z o.o.
Al. Lotników Polskich 134
21-040 Świdnik
W związku z RODO, w sprawach ochrony danych SPEED CAR Sp. z o.o. powołał Inspektora
Danych Osobowych, który zacznie działać od dnia 25-05-2018 r.
Kontakt mailowy: inspektor.odo@speedcar.pl
telefon: 607 705 501
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Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełniania formularza „WNIOSKU –
przypomnienie o terminie przeglądu”.

Cel przetwarzania danych osobowych
SPEED CAR Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b
RODO w następującym celu:
a) realizacji usługi powiadomienia o terminie przeglądu rejestracyjnego,
b) zarządzania i rozwoju relacji z klientami.
W wypadku wyrażenia zgody przez Klienta SPEED CAR Sp. z o.o. może przetwarzać dane
osobowe również w celach:
c) marketingowych m.in. sporządzania i przesyłania klientom informacji handlowych oraz
rozwoju i doskonalenia produktów i świadczonych usług,
d) statystycznych oraz badania i analiz rynku związanych z prowadzeniem działalności
usługowej SPEED CAR Sp. z o.o.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie
obowiązujących przepisach podstawami prawnymi.
Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie
usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu
zapewnienia Ci sprawnego korzystania z różnego rodzaju świadczeń np. dostawa internetu, en.
elektrycznej itp.
Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim
do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu
marketingu własnego przez administratora danych.
Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na
jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych oraz tym tak jak
SPEED CAR – realizacja usługi „przypomnienie o terminie przeglądu”.
Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody
na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie
miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane
Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.
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Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani
przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż
wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania usługi
powiadomienia o terminie przeglądu – nie dłużej jednak niż 24 m-ce.
Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych
osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Udostępnianie danych osobowych
SPEED CAR Sp. z o.o. jako Administrator Danych, nie udostępnia zebranych danych osobowych
innym podmiotom, chyba, że klient wyrazi na to zgodę.
Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Klientów wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa.
Dane Klienta nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Informacje o prawach przysługujących osobie, której
dane dotyczą
Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz
zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać
ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do
przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.
Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub
uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać
niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje
żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.
Zgoda na marketing i analizę rynku
Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez SPEED CAR Sp. z o.o. danych podanych
przez niego we wniosku, kuponie bądź zgłoszeniu elektronicznym do celów marketingowych i
analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę na
przetwarzanie danych do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania
informacji handlowych klient może w każdym czasie odwołać na piśmie na adres Speed Car
Sp. z o.o. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@speedcar.pl.

Informacje o prawie do wniesienia skargi
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Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych
Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą
przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem
ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do
ich podania
Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich
przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji
usługi przez administratora - „przypomnienie o terminie przeglądu”.
Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz
wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych
przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu
Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się
najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą
specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania
mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy
kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub
preferencje.
Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy,
zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.
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