MARKETING KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:
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 (dalej: Auto Spot lub administrator
danych)
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 celach marketingowych, za pośrednictwem
kanałów komunikacji, na które wyrazili Paostwo zgodę, 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 ani do organizacji
międzynarodowych.
6. Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do
którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania udzielonej przez Paostwa zgody w
odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których Paostwa zgoda zostanie wycofana.
Potem Paostwa dane zostaną usunięte.
7. Posiadają Paostwo 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 zgodnośd z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Paostwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Paostwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Udostępnienie przez Paostwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych
będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Paostwa danych osobowych do celów
marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Paostwo zgody.
10. Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA ZGODY
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 celach marketingowych, tj.:
*X+ przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych obejmujących informację o asortymencie
oferowanym przez Auto Spot sp. z o.o., w tym wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeo
koocowych i automatycznych systemów wywołujących,
*X+ przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres
email, telefon w celach marketingu asortymentu oferowanego przez Auto Spot sp. z o.o., 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
każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

