Współadministratorzy danych osobowych
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
• COFIDIS S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane kontaktowe do naszego
Inspektora Ochrony Danych: dpopolska@cofidis.pl. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.cofidis.pl
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FOX Maciej Szymajda z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 7. Dane kontaktowe do
naszego Inspektowa Ochrony Danych: info@polskiautohandel.pl. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:
www.polskiautohandel.pl
• Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zagłoby 18/31. Dane kontaktowe do naszego
Inspektowa Ochrony Danych: aleksandra@dealerconsulting.pl. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:
www.dealerconsulting.pl
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby:
• odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie i podejmować działania zmierzające do nawiązania z Tobą współpracy,
• prowadzić działania informacyjne i marketingowe w związku z zawartą pomiędzy nami (Współadministratorami) umową o
współpracy w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych,
• dokonywać rozliczeń finansowych pomiędzy nami (Współadministratorami),
• dochodzić ewentualnych roszczeń lub bronić się przed nimi.
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielania wyczerpujących
informacji, a w konsekwencji podejmowania działań zmierzających do zawarcia z Tobą współpracy, zgodnie z Twoją prośbą.
Okres przetwarzania Twoich danych
Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów. Po tym czasie Twoje dane
usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres trwania umowy o współpracy w zakresie
pozyskiwania partnerów biznesowych, którą zawarliśmy. Gdy informacje o Tobie są niezbędne do prowadzenia rozliczeń finansowych
pomiędzy nami lub składają się na dokumentację księgową, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wynikający z
przepisów prawa, w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe,
aby dochodzić ewentualnych roszczeń lub bronić się przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.
Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe przekazujemy:
• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe,
• stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych:
dostawcom usług i zasobów IT, w szczególności usług poczty elektronicznej, kancelariom prawnym.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Nasze wspólne uzgodnienia
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy, że:
• za spełnienie obowiązku informacyjnego podczas zbierania danych osobowych odpowiada ten Współadministrator, który podejmuje
działania zmierzające do zbierania danych osobowych,
• za realizację Twoich praw wynikających z RODO odpowiada ten Współadministator, który otrzymał od Ciebie żądanie. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt na dane
kontaktowe podane powyżej,
• za zgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony Twoich danych osobowych lub zawiadomienie Ciebie o takim naruszeniu,
odpowiada Współadministrator, u którego naruszenie to wystąpiło,
• przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO,
• przechowujemy wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania na potrzeby spełnienia zasady rozliczalności,
• nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG,
• ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do osób, które muszą mieć do nich dostęp, aby realizować wyżej wymienione
cele w ramach swoich obowiązków służbowych. Nadajemy tym osobom imienne upoważnienie oraz zobowiązujemy je do
zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy,
• zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 32 RODO,
• możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym wyłącznie przy zachowaniu wymogów
wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

