INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Grupa Wadowscy Gaj sp. z o.o.
z siedzibą w Gaju przy ul. Myślenickiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546344, dalej zwana
„Administratorem”.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora pod adresem
e-mail: iod@wadowscy.pl.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umów, których stroną jest osoba,
której dane dotyczą, a także w celu przedstawienia oferty handlowej w związku z prowadzoną akcją
promocyjną o nazwie „Udane wakacje to rabat na zakup” i wypełnienia obowiązków
Administratora wynikających z Regulaminu Promocji „Udane wakacje to rabat na zakup”, są
przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Pana/Pani dane osobowe, tj. imię i nazwisko, będą umieszczone na kuponach rabatowych na zakup
pojazdu typu kamper z oferty Administratora wraz z przyporządkowanym im indywidualnym
numerem identyfikacyjnym, wydawanych w ramach ww. akcji promocyjnej, a nadto będą utrwalone
w bazie danych Administratora, służącej do prowadzenia rejestru wydanych kuponów rabatowych
w celu weryfikacji uprawnień wynikających z wystawionego kuponu rabatowego osoby, która się nim
posługuje.
Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem
podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom związanym z Administratorem na
podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów współpracy lub umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania
Polityki Ochrony Danych Administratora, z której treścią może się Pan/Pani w każdej chwili zapoznać
w siedzibie przedsiębiorstwa.
Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy
przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Informujemy, iż jako Administrator nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren
Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte

w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardem wynikającym z RODO,
a dostawcą usług komunikacji elektronicznej dla Administratora jest podmiot mający siedzibę w Unii
Europejskiej.
Jednocześnie informujemy o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu
elektronicznych środków przekazu, a także usług komunikacji elektronicznej świadczonych przez
podmioty mające siedzibę poza Polską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną przez Administratora akcją promocyjną
o nazwie „Udane wakacje to rabat na zakup”, w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak
również wypełnienia obowiązków Administratora oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów
Administratora przechowywane będą przez okres trwania akcji promocyjnej (oznaczony w treści
Regulaminu Promocji „Udane wakacje to rabat na zakup”), a po jego upływie przez okres niezbędny
do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z odrębnych przepisów podatkowych), nie dłużej jednak niż przez
okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dane osobowe zostały pozyskane przez
Administratora.
Pana/Pani prawa
Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe
dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na
czas ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią
sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do przeniesienia danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Szczegóły dotyczące możliwości i sposobu wykonania swoich praw otrzyma Pan/Pani po uprzednim
kontakcie z Inspektorem Ochrony Danych.
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest
warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

