Polityka prywatności w serwisie internetowym
administrowanym przez CARSALON.PL
spółka akcyjna („CARSALON.PL”)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.carsalon.pl/ (zwanego
dalej: „Serwisem Internetowym”). W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki
sposób zbieramy Państwa dane osobowe i dlaczego je zbieramy, komu możemy je
udostępnić, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów mogą Państwo dokonać
odnośnie swoich danych osobowych.
Jeśli akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzają się na
przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.
Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest
Carsalon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie /03-736/, przy ul. Plac Konesera 10a,
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000764934 posiadającą numer NIP 1132988606, kapitał zakładowy 120 482,00 zł w pełni
opłacony, zwana dalej „Carsalon.pl.”.
Dane osobowe zbierane przez Carsalon.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Carsalon.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników
odwiedzających Serwis Internetowy.

Sposób gromadzenia danych
Wszelkie pochodzące od Użytkowników Serwisu Internetowego dane są przez nas
gromadzone w dwojaki sposób:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika, np. na skrzynki kontaktowe lub w
związku

z

zapisaniem

się

do

newslettera,

wyrażają

Państwo

zgodę

na

wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (Podstawa
prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi
Newsletter, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Dane osobowe podawane dobrowolnie w celu rejestracji w Serwisie Internetowym i
korzystaniem z niego. Następujące dane osobowe Użytkowników są zbierane i
przetwarzane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i w przypadku osób prowadzących
działalność gospodarczą numer identyfikacyjny NIP.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu internetowego
(Podstawa prawa – uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
tych usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
a informacje w dziennikach serwerów, takie jak żądanie strony wysłane przez
Użytkownika, data i godzina wysłania żądania oraz odpowiedzi, dane urządzenia, typ
i język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
b adres IP, będący niepowtarzalnym numerem przypisanym każdemu komputerowi
podłączonemu do sieci Internet. Na podstawie adresu IP jest możliwe np.
zidentyfikowanie kraju, z którego Użytkownik nawiązuje połączenie z siecią. Adresy IP
Użytkowników korzystających z serwisu mogą być rejestrowane dla potrzeb
bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych;
c pliki tekstowe (tzw. „cookies”, „ciasteczka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji
o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod
adresem email: rodo@carsalon.pl.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są
przechowywane?
W zależności od celów, dla jakich zbieramy Państwa Dane Osobowe, możemy ujawnić je
również poniższym kategoriom odbiorców, którzy następnie, jedynie w ramach wskazanych
celów będą przetwarzać Państwa Dane Osobowe:

1. W ramach naszej organizacji: naszym upoważnionym pracownikom;
2. Zewnętrzni partnerzy biznesowi: agencje reklamowe, marketingowe i promocyjne
działające w naszym imieniu: aby pomóc nam dostarczyć i analizować efektywność
naszych kampanii reklamowych i promocyjnych;

3. Partnerzy handlowi: na przykład zaufane firmy, które mogą wykorzystać Państwa Dane
Osobowe, aby świadczyć usługi i/lub produkty, o które Państwo prosili i/lub które mogą
Państwu dostarczać materiały marketingowe (pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę
na otrzymywanie takich materiałów marketingowych). Prosimy takie firmy, aby zawsze
postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką oraz zwracały
szczególną uwagę na poufność informacji osobistych;

4. Dealerzy samochodowi do których wysyłają Państwo zapytania poprzez formularz
kontaktowy udostępniony przez Carsalon.pl (Konto Użytkownika).

5. Usługodawcy: firmy, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Carsalon.pl, w celu
świadczenia takich usług (np. zewnętrzni dostawcy usług związanych z IT).
W przypadku skierowania żądania Carsalon.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym
organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji,
Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wskazujemy, że w przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu
własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za
pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Carsalon.pl albo też realizować będą usługi
we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym
zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych
osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe
Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których
dane zostały zebrane. Tam, gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres
przechowywania danych.

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe
mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to
konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia
roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np.
w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i
prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie
danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas
dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Carsalon.pl tak długo, aż zgoda nie
zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Carsalon.pl. jakie mogą być podnoszone wobec
niego.

W przypadku newslettera, w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na jego przesyłanie
oraz zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zgłosić, klikając w link podany w
każdym newsletterze bądź poprzez e-mail na adres rodo@carsalon.pl. lub przesyłając
wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Mechanizm plików „cookies”, adres IP
Pliki „cookies” jest niewielkim plikiem tekstowym umieszczanym przez Serwis Internetowy w
odpowiednim folderze przeglądarki Użytkownika. Pliki „cookies” służą automatycznemu
rozpoznaniu Użytkownika przy następnej wizycie na Stronie Internetowej, pozwalając,
między innymi, na dostosowanie wyglądu witryny do Państwa preferencji albo na
zapamiętanie

hasła w przypadku przy logowaniu się do Serwisu Internetowego. Pliki „cookies” służą temu,
aby ułatwić korzystanie ze strony, poprawić jej funkcjonalność, ale także aby poprzez

rozpoznawanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej
dostosować przekaz do preferencji Użytkownika.
Służy również temu, aby tworzyć statystyki, zależności zachowań, poprawiać Serwis
Internetowy, czy wyświetlać reklamę targetowaną.
Poprzez domyślne ustawienie przeglądarek, akceptują Państwo pliki „cookies”. Można
zmienić ustawienia przeglądarki i kontrolować ruch ciasteczek poprzez ich akceptowanie lub
odrzucenie. Oczywiście mogą Państwo uzyskać dostęp do naszych stron internetowych bez
instalowania plików cookies. Nastąpi to jednak kosztem jakości korzystania ze strony
internetowej.
Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na korzystanie przez stronę Carsalon.pl z plików
„cookies”. Służy temu zmiana ustawień dotyczących plików „cookies”. Szczegółowe
informacje o tym jak dokonać rekonfiguracji ustawień urządzenia i przeglądarki dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Konkretna wyszukiwarka
internetowa umożliwia także blokady działania „cookies”.
Carsalon.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

1. Ciasteczka „niezbędne” - pozwalają poruszać się po stronie, te ciasteczka nie zbierają
żadnych danych osobowych, które mogłyby zostać użyte do celów marketingowych
i nie śledzą Państwa aktywności w sieci. Używamy tych ciasteczek, aby zbierać
informacje dotyczące sposobu w jaki Państwo używają naszej strony – wszystkie
zebrane dane są anonimowe i używane jedynie do poprawienia funkcjonalności strony,
zrozumienia, co interesuje naszych zwiedzających i sprawdzenia jak jest efektywna.
Zaakceptowanie tych ciasteczek jest niezbędne do prawidłowego użytkowania strony.
Po zablokowaniu ich nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jaki sposób strona będzie się
zachowywała podczas Państwa wizyty.

2. Ciasteczka „funkcjonalne” i „ulepszenia” umożliwiają działanie narzędzi na stronie i
zapamiętują ustawienia. Ulepszenia poprawiają działanie usług, które oferuje Carsalon.pl
w swoim Serwisie internetowym, umożliwiając analitykę, monitoring i poprawę wydajności.
Używamy ciasteczek funkcjonalnych, aby powracającym Użytkownikiem na stronie,
zapisać, czy już proponowaliśmy wcześniej wypełnienie kwestionariusza, czy zapisanie
się do newslettera. Mają Państwo pełną kontrolę nad tym czy ciasteczka mają być
używane, ale wyłączenie ich może sprawić, że nie będziemy w stanie zaoferować
niektórych usług na naszej stronie.

Adres IP

Carsalon.pl może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany
komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych.
Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest

wykorzystywany przez Carsalon.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z
serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy
najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu
Serwisu Internetowe- go, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji
obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
Serwisu Internetowego.

Funkcjonalności lub technologie partnerów zewnętrznych
Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu Internetowego używane są także inne niż
Cookies technologie np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych
podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych
w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w
przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
Serwis stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:
- by Serwis Internetowy działał szybciej i były łatwiejszy w użyciu,
- aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne w Serwisie Internetowym do oczekiwań i
zainteresowań Użytkownika,
- by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi Serwisu Internetowego reklam dopasowanych do ich
zainteresowań,
- do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak
Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego oraz pomagają w poprawianiu ich
funkcjonalności i zawartości.
Używając Cookies w Serwisie Internetowym nigdy nie jest identyfikowana tożsamość
Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Do realizacji celów
wskazanych powyżej, Carsalon.pl może współpracować z partnerami biznesowymi, np.
reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.
Carsalon.pl nie wykorzystuje w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację
Użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także zestawiane z danymi
behawioralnymi, które informują o zachowaniu Użytkownika w Serwisie Internetowym, o jego
preferencjach w zakresie treści Serwisu, dostarczaniu informacji o tym jak Użytkownicy
korzystają z Serwisu Internetowego, obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają.
Treści reklamowe

Cookies i Inne technologie pomagają Serwisowi Internetowemu dostarczyć Użytkownikom
reklam odpowiadających ich zainteresowaniom, zwyczajom. W celu analitycznym i
targetowania reklamy tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile
Użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron,
aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane
socjodemograficzne. Carsalon.pl nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.

W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi
behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych
Użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie)
mogą być wykorzystywane przez Serwis Internetowy a także udostępniane podmiotom trzecim,
z zastrzeżeniem, iż żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej
(Użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (m.in.
adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.
Cookies reklamowe pozwalają także Serwisowi Internetowemu oraz podmiotom trzecim
mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także ocenić
skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i
przeszło na stronę Serwisu Internetowego).
Serwis używa Cookies lub Innych technologii podmiotów trzecich. Użytkownik może
otrzymywać Cookies pochodzące od firm współpracujących z Serwisem podmiotów trzecich
takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Criteo, User.com, Linkedin a także od firm
realizujących na stronach Serwisu Internetowego kampanie reklamowe na zlecenie partnerów
handlowych. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz
znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
Oprócz technologii Local storage na stronach Serwisu Internetowego mogą być również
wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do
informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest
konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.
Serwis korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google
Analitics, Gemius) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające
zbieranie danych o Użytkownikach.

Informacje dostawców zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników
niezależnie od Administratora na dzień publikacji niniejszej Polityki Prywatności.
1 - Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax:
+353 (1) 436 1001. Warunki korzystania:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, informacje dotyczące danych
osobowych https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2 - Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2 Ireland (Irlandia). Informacje dotyczące danych osobowych, które są dostępne na stronie
internetowej: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.
3 – Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Informacje dotyczące
danych osobowych, które są dostępne na stronie internetowej:
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.
4 - UserEngage z o.o., ul. Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska. Informacje dotyczące
danych osobowych, które są dostępne na stronie internetowej: https://user.com/pl/politykaprywatnosci/.
5 – home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS 0000431335 , NIP: 852-21-03-252.
Informacje dotyczące danych osobowych, które są dostępne na stronie internetowej:
https://pomoc.home.pl/section/rodo-przetwarzanie-i-ochrona-danych-w-home-pl
6 – Linkedin LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Informacje
dotyczące danych osobowych, które są dostępne na stronie internetowej:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
7 - Contact Center Sp. z o.o. Warszawa, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, KRS 0000508528,
NIP: 522-30-15-604. Usługi polegające na obsłudze telefonicznego biura obsługi klienta
Administratora.

Odesłania do innych stron internetowych
Odesłania zamieszczone w Serwisie Internetowym Carsalon.pl mogą przekierowywać
Użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy podmiotów stowarzyszonych z
Carsalon.pl.
Zastrzegamy, że na innych stronach internetowych, na które Użytkownik może zostać
przekserowany za pomocą odesłania, obowiązywać może inna polityka prywatności,
różniąca się od niniejszej, w związku z czym zachęcamy do każdorazowego zapoznawania
się z polityką prywatności obowiązującą w odwiedzanym Serwisie Internetowym.

Prawa osób, których dane dotyczą
Chcemy, aby nasze działania były dla Państwa tak przejrzyste, jak to tylko możliwe, tak aby
mogli Państwo dokonać racjonalnych wyborów, co do tego, w jaki sposób mamy
wykorzystywać Państwa Dane Osobowe.
Z tego względu, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez nasz mail rodo@carsalon.
pl, aby dowiedzieć się, jakie Państwa Dane Osobowe mamy i jakie jest ich pochodzenie.
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię przekazanych nam

Danych Osobowych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie do odczytu
ma- szynowego lub wystąpić o przeniesienie Państwa Danych Osobowych do dowolnej,
wybranej przez Państwa strony trzeciej.
W przypadku znalezienia błędu w swoich Danych Osobowych lub jeśli uznają Państwo, że są
one niepełne, nieaktualne lub nieprawidłowe, mogą Państwo żądać od nas ich poprawienia
lub uzupełnienia.

Państwa żądanie ograniczenia
Mają Państwo prawo żądać ograniczenia Przetwarzania swoich Danych Osobowych (np.
w razie zakwestionowania prawidłowości Państwa Danych Osobowych, gdy Państwa Dane
Osobowe nie są potrzebne do celów przetwarzania).

Państwa zastrzeżenia
Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zaprzestaniemy przetwarzania danych
w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
określone w przepisach, lub gdy przetwarzanie niezbędne jest w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń).
Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych do
celów marketingu bezpośredniego lub udostępnianiu Państwa Danych Osobowych
podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.

Państwa prawo do wycofania zgody
W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofać swoją zgodę na dalsze Przetwarzanie
Danych Osobowych, którą nam Państwo udzieliliście.

Prawo do zapomnienia
Ponadto mogą Państwo żądać od nas usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych
(z wyjątkiem niektórych przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji,
dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo).

Prawo do skargi
Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu ochrony danych

(„Prezes Urzędu Ochrony Danych”).
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych uprawnień mogą Państwo skontaktować się z nami
poprzez nasz mail rodo@carsalon.pl

Informacja o dobrowolności:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych:
W ramach korzystania przez Carsalon.pl z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność
udostępnianych np. przez firmę Google, Facebook - Dane Osobowe Użytkownika mogą
być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym
podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych
Osobowych przy współpracy z Carsalon.pl.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione
poprzez Carsalon.pl poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do
przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Carsalon.pl zabezpieczeń
dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

Konto Użytkownika
Każdy Użytkownik może samodzielnie dokonywać zmian związanych z zakresem
przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może pod adres URL:
https://carsalon.pl/klient/dane/edycja dokonać zmiany lub usunięcia: imienia, nazwiska,
adresu e-mail, telefonu i kodu pocztowego. Możliwa jest również likwidacja konta
Użytkownika poprzez jego usunięcie (przycisk: Usuń konto).

Zmiany na koncie Użytkownika są dokonane niezwłocznie, jednak ze względów

technicznych czas realizacji może wynieść nie mniej niż 48 godzin.

Użytkownik może również dokonywać zmian w zakresie otrzymywanych powiadomień
wysyłanych na jego adres e-mail i podany numer telefonu (włączać lub wyłączać
powiadomienia). Wyłączenie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem zgody na
takie działanie. Na dzień publikacji niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może
dokonać zmian w zakresie: a) Powiadomienia e-mail dotyczące zapytań - oferty dealerów,
b) Powiadomienia sms dotyczące zapytań - oferty dealerów, c) Newsletter subskrypcja, d)
Informacji handlowych od Administratora i jego partnerów biznesowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Zmiany Polityki Prywatności
Carsalon.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki
Prywatności. O zmianie Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie
nowej treści niniejszego dokumentu na Stronie Internetowej.
Wymogi niniejszej Polityki stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnych innych wymogów
istniejących w ramach prawa o ochronie danych. W przypadku sprzeczności pomiędzy
treścią niniejszej Polityki a wymaganiami przepisów prawa o ochronie danych,
pierwszeństwo ma prawo o ochronie danych.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 31.08.2020r.

