Szanowni Państwo,
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa
dane osobowe, jest Carsalon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-376) przy Pl.
Konesera 10a („Administrator”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem
email: rodo@carsalon.pl
Cele i podstawy przetwarzania:
W ramach współpracy ze swoimi kontrahentami, jako administrator danych osobowych,
przetwarzamy do naszych kontrahentów możemy kierować informacje i komunikaty
marketingowe, w celu informowania o wydarzeniach, promocjach i innych zdarzeniach które
mogą Państwa zainteresować. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym do
celów marketingu bezpośredniego (motyw 47 preambuły RODO).
Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez
nas niekiedy bezpośrednio, zwracamy się z prośbą o przekazywanie niniejszej informacji
wszystkim osobom, które zgłosiliście lub zgłosicie Państwo do kontaktu w relacjach z nami.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez Państwa zaprzestania
przesyłania komunikatów marketingowych. Administrator może przechowywać dane osobowe
dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie
przechowywanie.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. prawo do przenoszenia danych osobowych
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
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W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy
prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym
kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom
Administratora, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych
oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia,
Liechtenstein i Norwegia).
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane finansowe. Szczegółowy zakres jest uzależniony od
łączących Państwa z Administratorem relacji handlowych. Szczegółowe informacje uzyskacie
Państwo pod adresem rodo@carsalon.pl
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