
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Paostwa danych osobowych jest Auto Spot sp. z o.o. z siedzibą w 

Pruszkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków, zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRSpod nr 0000667140, NIP 5223085378 

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony 

Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@autospot.com.pl 

3) Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane 

przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Paostwo 

w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników 

administratora danych. 

5) Paostwa dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

6) Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy 

w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach strony 

internetowej autospot.com.pl lub do momentu wycofania zgody. 

7) Posiadają Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesieniasprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodnośd z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8) Mają Paostwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Paostwo, 

iżprzetwarzanie danych osobowych Paostwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Paostwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danychosobowych może skutkowad brakiem możliwości wysłania zapytania za 

pośrednictwemformularza kontaktowego. 

10) Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Auto Spot sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Henryka 

Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków, zarejestrowana w RejestrzePrzedsiębiorców prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRSpod nr 0000667140, NIP 

5223085378, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane 

przezformularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w 

formularzu,zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w 

każdymmomencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, 

któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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