Sulejówek 25.05.2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
W FIRMIE CNS TADEUSZ SZUBA
Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/468/WE (dalej RODO)
W związku z tym informujemy że:
- Administratorem danych osobowych jest Centrum Napraw Samochodów Tadeusz Szuba, 05-070
		 Sulejówek, ul. Sasankowa 22. Jest to jednocześnie adres do korespondencji
- Inspektorem ochrony danych jest pracownik CNS wskazany przez właściciela
- Kontakt z inspektorem ochrony danych może odbywać się za pośrednictwem adresu cns@szuba.com.pl lub
		 pisemnie na adres siedziby							
Cele przetwarzania:
- możliwość wykonania naprawy powierzonego samochodu
- możliwość wynajęcia samochodu
- zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, dochodzenie roszczeń
- możliwość dokonania zakupu części zamiennych
- możliwość wykonania usługi holowania pojazdu
- możliwość realizacji umowy
Podstawy prawne:
- wypełnienie obowiązków prawnych
- art. 6 ust. 1 lit f) RODO t.j. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora
Odbiorcy danych:
- Kategoriami odbiorców danych są: zewnętrzna kancelaria prawna, dostawcy usług IT, dostawcy usług
		 pocztowych i kurierskich, firmy zlecające naprawy na podstawie oddzielnych umów, administratorzy
		 zewnętrzni stron internetowych oraz serwerów pocztowych
- organy administracji publicznej, w związku z obowiązkami prawnymi
Prawa osoby której dane dotyczą:
- prawo dostępu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo do zapomnienia
- inne prawa, o których mowa w szczególności informacji o przetwarzaniu danych
- Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres:
		 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez
		 Administratora narusza przepisy RODO
Przechowanie danych:
- dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach wewnętrznych, oraz na serwerach dostawców
		 usług IT na podstawie umów równoległych
Okres przetwarzania danych:
- dane będą przetwarzane w okresie wykonywania usługi, oraz do czasu jej rozliczenia przez płatnika
- w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest dodatkowo wyrażona zgoda – do czasu wycofania tej
		 zgody, lub do czasu upłynięcia z góry ustalonego podpisem okresu
- dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe, dochodzenie
		 roszczeń przez administratora, stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji
		 publicznej
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości wykonania zleconej usługi.
Podanie danych oraz odpowiednia zgoda na ich przetwarzanie wyrażona w odrębnym podpisanym oświadczeniu pozwala na przygotowanie
spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

