Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej,
[Administrator danych osobowych] Stanisław Opoka, działający pod firmą STANLAK Kompleksowe
Naprawy Powypadkowe, Pomoc Drogowa 24H Stanisław Opoka, Librantowa 142, 33-300 Nowy
Sącz, posiadający NIP: 7340029236 oraz REGON: 490024251 jest Administratorem Twoich
danych osobowych.
[Potrzeba przekazania danych] Przekazanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do zawarcia i realizacji łączącej nas umowy.
[Cele i podstawy przetwarzania] Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
•

w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b RODO)

•

w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami
księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

•

w celach kontroli i optymalizacji prowadzonych przez nas procesów gospodarczych, co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

[Kategorie danych, które przetwarzamy] Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich
danych:
• imię i nazwisko (firma) oraz adres poszkodowanego (właściciela)
• NIP/PESEL poszkodowanego
• nr dowodu osobistego, nr dowodu osobistego, nr e-mail poszkodowanego

• imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu, e-mail
kierującego pojazdem poszkodowanego
• dane dot. pojazdu poszkodowanego: marka, model, nr rejestracyjny, rok produkcji,
przebieg, cesjonariusz, współwłaściciel, informacje o uszkodzeniach i przebytych
naprawach blacharsko-lakierniczych
• dane dot. mienia poszkodowanego - rodzaj, wartość, uszkodzenia
• dane dot. uczestnika zdarzenia/sprawcy: imię i nazwisko właściciela pojazdu, miejsce
zamieszkania, nr telefonu; imię i nazwisko kierującego pojazdem, miejsce zamieszkania, nr
telefonu; dane pojazdu uczestnika/sprawcy: marka, model, nr rejestracyjny, kolor,
uszkodzenia; dane polisy ubezpieczeniowej OC - ubezpieczyciel i nr polisy
• informacje o zdarzeniu - opis, dane dot. ukarania mandatem, prowadzenia
postępowania, szkód na osobach
• informacje o kradzieży - posiadane zabezpieczenia, elementy skradzione
• dane świadków: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu
[Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe możemy udostępnić:
•

naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych
systemów informatycznych,

•

firmom księgowym i audytorskim, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową
naszej firmy, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów
gospodarczych,

•

firmom ubezpieczeniowym – w celu realizacji roszczeń na podstawie udzielonego nam
przez Ciebie pełnomocnictwa,

•

firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku w przypadku konieczności
dokonania analiz dokumentacji z Tobą związanej i konieczności ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami.

[Okres przechowywania danych] Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy
przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku z
tytułu wykonanej umowy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub do czasu
wyegzekwowania roszczeń od ubezpieczycieli.

[Przysługujące Ci prawa]
Masz prawo do:
•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich
danych, 3) usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

•

ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich
danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie
sprzeciwu względem przetwarzania danych.

•

sprzeciwu wobec przetwarzania: 1) masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystasz z tego prawa –
przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, 2) masz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach
innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację,
która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy
sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub
że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

•

przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś; możesz zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi.

•

skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z
prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego właściwego organu nadzorczego.

Aby wykonać swoje prawa, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail:
biuro@stanlak.pl lub udać się do naszej placówki pod adresem: Librantowa 142, 33-300 Nowy

Sącz. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zweryfikować, aby
ustalić kim jesteś.

