Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Mad Mobil SP. J. D.Oszek,
M.Gawałek, A.Oszek z siedzibą w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 228 (tel. 32 421 25 25 ).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty
(„Oferta”).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- przygotowania i przesłania Oferty,
- marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone,
prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 „RODO).
Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i
dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i
jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym
przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez
markę Mad Mobil, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych
oraz z badaniem satysfakcji klienta.
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do przygotowania i
przesłania Oferty, prowadzenia korespondencji z nią związanej oraz przez okres przewidzianej
prawem odpowiedzialności cywilnej Stron z tytułu Oferty. W zakresie wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub
zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Mad Mobil, a także zewnętrzni dostawcy
usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia samochodów, drukarnie,
dostawcy usług IT, call center, kurierzy, podmioty świadczące usługi logistyczne) w zakresie w jakim
jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a
także przechowywania Państwa danych.
W przypadku działań marketingowych firmy Mad Mobil odbiorcami danych mogą być wybrani
pracownicy Mad Mobil, a także autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi, domy
mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani
pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.
Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki
zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą
przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni
otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Mad Mobil
jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych
podmiotów.
Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Mad Mobil
mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: (dane.osobowe@madmobil.pl) .
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a),
b) i f) RODO.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a po 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania,
że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

