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ZASADY 
PRZETWARZANIA I 
OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH.

MR.PARKIT Sp. z o.o.
IČ (REGON): 40762769, 
siedziba: Praha 2, Balbínova 
410/28, PSČ 120 00, 
zapisanej w rejestrze 
handlowym prowadzonym 
przez Sąd Miejski w Pradze, 
dział C, rubryka 3111

W niniejszych zasadach przetwarzania i 
ochrony danych osobowych informujemy, 
w jaki sposób przetwarzamy 
(wykorzystujemy) i chronimy Twoje dane 
osobowe, które mamy do dyspozycji. 
Mówiąc o „Tobie” mamy na myśli:

• Ciebie – naszego klienta, dla 
którego świadczymy usługi parkingowe, 
tzn. osobę, która zamówiła miejsce 
parkingowe na jednym z naszych 
parkingów czy w jednym z naszych garaży,

lub

• Ciebie – zarządcę garażu/
parkingu, z którym mamy podpisaną 
umowę o włączeniu Twojego parkingu/
garażu do naszej oferty.  Zarządcą garażu/
parkingu nazywamy również właścicieli 
samodzielnych miejsc parkingowych, które 
oferujemy naszym klientom.

PODSTAWY OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

Dane osobowe to jakiejkolwiek informacje, 
które identyfikują Cię, lub na podstawie 
których można Cię zidentyfikować, 
oraz informacje na Twój temat (Twojej 
osobowości, aktywnościach, majątku itp.). 
Twoje dane osobowe są dla nas cenne i 
poufne, i traktujemy je w ten sposób.

Przetwarzanie danych osobowych 
oznacza operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych osobowych 
lub zestawach danych osobowych 
w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 
lub niszczenie. Przetwarzanie dotyczy 
sposobu częściowo lub całkowicie 
zautomatyzowanego, a sposoby 
niezautomatyzowanego jedynie w 
przypadku, kiedy dane osobowe są zawarte 
w ewidencji lub mają być do niej włączone 

Przetwarzając dane osobowe 
przestrzegamy zawsze następujących 
podstawowych zasad:

• Legalność, poprawność i 
przejrzystość: Twoje dane osobowe 
przetwarzamy uczciwie w stosunku 
do Ciebie oraz w sposób legalny i 
transparentny.

• Ograniczenie co do celu: Twoje dane 
osobowe zbieramy jedynie w określonych, 
wyraźnie sformułowanych, uzasadnionych 
celach. Nie przetwarzamy ich w sposób, 
które jest sprzeczny z tymi celami.

• Minimalizacja: Dane osobowe 
przetwarzamy jedynie w adekwatnej, 
stosownej, ograniczonej mierze, jedynie 
w celach, dla których gromadzimy dane 
osobowe.

• Dokładność: Pilnujemy, żeby 
dane osobowe, które przetwarzamy, 
były dokładne oraz w razie potrzeby 
zaktualizowane. Stosujemy wszystkie 
rozsądne środki, żeby niedokładne 
dane osobowe – biorąc pod uwagę cele, 
dla których je przetwarzamy – były 
natychmiast usunięte lub poprawione.

• Ograniczenie utrwalania: Twoje 
dane osobowe zapisujemy w formie 
umożliwiającej identyfikację Twojej osoby 
w czasie nie dłuższym niż jest to konieczne 
dla celów, w których przetwarzamy dane 
osobowe.

• Nienaruszalność i poufność: 
Zabezpieczamy ochronę Twoich danych 
osobowych, które przetwarzamy. 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w 
sposób, który gwarantuje ich odpowiednią 
ochronę, włącznie z środkami technicznymi 
i organizacyjnymi chroniącymi przed 
nieuprawnionym czy bezprawnym 
przetwarzaniem i przed przypadkową 
stratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
Używamy zaawansowanych środków 
ochrony fizycznej i elektronicznej. 

• Lokalizacja: Wszystkie Twoje dane 
osobowe przechowujemy w Republice 
Czeskiej i nie przekazujemy ich do krajów 
spoza Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś naszym klientem, przejdź do 
sekcji dane osobowe podczas świadczenia 
usług parkingowych. Jeśli jesteś zarządcą 
garażu/parkingu, przejdź do działu dane 
osobowe zarządców garaży/parkingów. 
W obu przypadkach możemy przetwarzać 
Twoje dane osobowe również w celach 

marketingowych i handlowych (zob. sekcja 
Przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych i handlowych).

Pewne dane, które mogą być w niektórych 
okolicznościach utożsamione z konkretną 
osobą fizyczną, są produktem technologii 
cookies i web beacons (zob. sekcja Cookies 
i web beacons), dlatego określamy zasady 
dotyczące tych technologii. Oddzielna 
sekcja poświęcona jest kontom online (zob. 
sekcja Konta online), za pomocą których 
możesz korzystać z naszych usług.

W niniejszych zasadach przetwarzania i 
ochrony danych osobowych informujemy 
również o tym, komu i w jakich 
okolicznościach możemy ujawnić Twoje 
dane (Odbiorcy danych osobowych) 
oraz jakie są Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych.

DANE OSOBOWE PODCZAS 
ŚWIADCZENIA USŁUG 
PARKINGOWYCH

Jeśli zamówiłeś/zamówiłaś usługi 
parkingowe w naszej firmie za 
pośrednictwem strony internetowej 
mrparkit.com lub w inny sposób, pamiętaj, 
że przetwarzamy związane z tym Twoje 
dane osobowe. Chodzi przede wszystkim 
o dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane 
o przedmiocie usług parkingowych oraz 
dane o przebiegu stosunku umownego 
(rozliczenia itp.), włącznie z komunikacją 
z Tobą. Najczęściej przetwarzamy: dane 
do faktury, adres e-mail, imię i nazwisko 
kierowcy, numer telefonu kierowcy (przede 
wszystkim, cle nie tylko, w celu aktywacji 
dostępu do garażu/parkingu) oraz 
numer rejestracyjny i kolor parkującego 
samochodu.
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Dane osobowe przetwarzamy w celu 
prawidłowego świadczenia usług.
W typowych przypadkach świadczymy 
usługi parkingowe dla konkretnego 
zarządcy garażu/parkingu i wystawiamy 
w jego imieniu dokumenty księgowe 
oraz pobieramy płatności. W takim 
przypadku przetwarzamy dane osobowe 
również w celu rozliczenia między nami 
a zarządcą garażu/parkingu. Jeśli 
kierowca parkującego pojazdu nie jest 
bezpośrednim zamawiającym usługi 
parkingowe, przetwarzamy – biorąc 
pod uwagę naszą uzasadnioną chęć 
prawidłowego świadczenia usług – jego 
imię i nazwisko, numer telefonu oraz 
adres e-mail; dotyczy to również numeru 
rejestracyjnego i koloru parkującego 
pojazdu w przypadku, kiedy zamawiający 
nie jest właścicielem/posiadaczem pojazdu. 
Zamawiający jest zobowiązany do tego, 
żeby właściciel (posiadacz) pojazdu wyraził 
zgodę z naszymi warunkami przetwarzania 
danych osobowych.

Jeśli płacisz za nasze usługi za pomocą 
karty płatniczej, płatność jest realizowana 
za pośrednictwem zabezpieczonej 
bramki płatniczej obsługiwanej przez 
Czechosłowacki Bank Handlowy 
(Československá obchodní banka, a.s.); 
my nie mamy żadnego dostępu do 
danych osobowych ani innych danych, za 
pomocą których odbywa się autoryzacja 
transakcji płatniczej. Jeśli płacisz za nasze 
usługi za pomocą systemu płatniczego 
PayPal, płatność jest realizowana 
za pośrednictwem zabezpieczonego 
internetowego interfejsu operatora PayPal; 
dodatkowych danych osobowych, które 
udostępni nam operator PayPal w związku 
z płatnością (adres), nie wykorzystamy w 
innych celach niż do identyfikacji płatności. 

Dane osobowe przetwarzamy 
(przechowujemy) przez czas, przez który 
mogą być ze względów prawnych istotne 

do realizacji rozpatrywanego stosunku 
umowy (usług parkingowych), tzn. do 
upłynięcia terminu przedawnienia, terminu 
zawitego, terminu reklamacji, terminu 
przechowania i innych podobnych terminów 
określonych w przepisach prawniczych 
lub na podstawienie porozumienia stron, 
do upłynięcia ostatniego z wymienionych 
terminów; w konkretnych przypadku 
termin zależy od rozpatrywanego stosunku 
umowy; zazwyczaj nie jest dłuższa niż 
10 lat od realizacji stosunku umowy, tzn. 
zakończenia rezerwacji. Wprowadzone 
dane osobowe dotyczące zamówień, które 
nie były z Twojej strony sfinalizowane, 
przechowujemy przez okres 5 miesięcy 
od ich wprowadzenia, po czym ulegają 
anonimizacji.

DANE OSOBOWE ZARZĄDCÓW 
GARAŻY/PARKINGÓW

Jeśli jesteś zarządcą garażu/parkingu 
przetwarzamy dane osobowe znajdujące 
się w umowach, które z nami zawarłeś/
zawarłaś (chodzi o umowy pośrednictwa), 
oraz dane osobowe, które będą 
konsekwencją przebiegu wykonywania 
umowy. Chodzi przede wszystkim (lecz nie 
tylko) o dane identyfikacyjne i kontaktowe, 
dane o przedmiocie umowy oraz dane o 
przebiegu stosunku umownego (rozliczenia 
itp.), włącznie z komunikacją handlową 
z Tobą. Naturalnie musimy przetwarzać 
te dane osobowe, żeby móc spełnić 
zobowiązania wynikające z umów oraz 
żeby korzystać z wynikających z nich praw 
oraz wykonywać związane z tym obowiązki 
prawne..

Dane osobowe tego typu uzyskujemy 
przede wszystkim od Ciebie, ale w 
zależności od okoliczności możemy 
otrzymać je również z innego źródła 
(np. od klientów, którym jako pośrednicy 
udostępniamy miejsca parkingowe w 

Twoim garażu/na Twoim parkingu). Nasze 
postępowanie jest zawsze przejrzyste.

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać 
również przed zawarciem umowy, a to 
w celu poprawnego zawarcia umowy. 
Jeżeli z powodu braku porozumienia 
lub z innego powodu nie dojdzie do 
zawarcia umowy, będziemy w dalszym 
ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe 
na przypadek konieczności rozwiązania 
pewnych kwestii poprzedzających zawarcie 
umowy oraz w związku z wynikającą z 
tego odpowiedzialnością, włącznie ze 
związanymi z tym obowiązkami prawnymi.

Dane osobowe przetwarzamy 
(przechowujemy) na okres, w którym 
mogą być ze względów prawnych istotne 
w kwestii realizacji rozpatrywanego 
stosunku umownego, tzn. do upłynięcia 
terminu przedawnienia, terminu 
zawitego, terminu reklamacji, terminu 
przechowania i innych podobnych terminów 
określonych w przepisach prawniczych 
lub na podstawienie porozumienia stron, 
do upłynięcia ostatniego z wymienionych 
terminów; w konkretnych przypadku 
termin zależy od rozpatrywanego 
stosunku umowy; zazwyczaj nie jest 
dłuższa niż 10 lat od realizacji (ukończenia) 
stosunku umowy. W przypadku 
przygotowywanych, ale niezrealizowanych 
stosunków umownych dane są 
przetwarzane do upłynięcia odpowiednich 
terminów przedawnienia dotyczących 
odpowiedzialności przedkontraktowej.

PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH W CELACH 
MARKETINGOWYCH I 
HANDLOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy też w celach 
marketingowych i handlowych, co robimy z 
dwóch powodów: 

• zeby informować swoich klientów 
i zarządców garaży/parkingów o 
naszej ofercie i nowościach oraz żeby w 
indywidualnie ocenianych przypadkach 
pytać ich o zainteresowanie naszą ofertą; 
oraz

• żeby móc spersonalizować 
naszą ofertę i przystosować ją do 
Twoich potrzeb w przypadku wzajemnej 
współpracy (historia korzystania z usług 
parkingowych, historia handlowa itp.).

Twoje dane osobowe przetwarzamy 
w celu skontaktowania się i 
przedstawienia naszej oferty, jeśli 
istnieje uzasadnienie, że możesz być 
nią zainteresowany/a; jest uzasadnione 
przede wszystkim wtedy, kiedy jesteś 
lub byłeś/byłaś naszym klientem lub 
zarządcą garaży/parkingów, z którymi 
współpracujemy lub współpracowaliśmy. 
W celu spersonalizowania naszej 
oferty przetwarzamy dane osobowe 
w przypadku, kiedy miałeś/miałaś 
z nami kontakt handlowy, tzn. jeśli 
korzystałeś/korzystałaś z naszych usług 
parkingowych lub jesteś albo byłeś/
byłaś współpracujących zarządcą garażu/
parkingu.

Przestrzegamy zasady, zgodnie z którą 
możemy wykorzystać Twój adres e-mail 
do wysyłania treści handlowych tylko 
w przypadku, że jako nasz klient czy 
zarządca garażu/parkingu udostępniłeś/
udostępniłaś nam go lub w przypadku, 
że wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na 
wykorzystanie Twojego adresu e-mail 
w tym celu. Zgodę możesz w dowolnej 
chwili wycofać; żeby zapoznać się ze 
sposobem, jak to zrobić, zob. sekcję „Twoje 
prawa”. W każdym e-mailowej informacji 
handlowej zamieszczamy prostą, widoczną 
możliwość wypisania się z przesyłania 
treści handlowych, tj. wycofania zgody na 
ich przesyłanie.
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W celach marketingowych i handlowych 
przetwarzamy następujące dane osobowe 
(w konkretnym przypadku nie muszą 
być przetwarzane wszystkie rodzaju 
wymienionych dan osobowych):

• dane identyfikacyjne i kontaktowe 
(imię i nazwisko, adres pocztowy, adres 
e-mail, numer telefonu itp.);

• dane osobowe z profilu związane 
z naszą współpracą (historia i przebieg 
zamówień oraz stosunków handlowych, 
przedmiot zamówienia, uczestnictwo w 
akcjach MR.PARKIT, oceny itp.);

• dane umożliwiające personalizację 
komunikacji z Tobą (historia komunikacji, 
ostatni kontakt itp.)

Na podstawie niektórych lub wszystkich 
przetwarzanych danych możemy 
tworzyć profile subiektów danych, które 
wykorzystujemy w opisanych wyżej celach. 

Marketingowe i handlowe dane osobowe 
uzyskujemy przede wszystkim z naszych 
stosunków umów, które z Tobą zawarliśmy 
(włącznie z zamówieniami usług 
parkingowych), a także z wiadomości, 
które wysyłasz nam za pomocą formularzy 
online, portali społecznościowych, 
telefonicznie itp.

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich 
danych osobowych jest nasz uprawniony 
interes dotyczący wykorzystania danych w 
celach marketingowych i handlowych, żeby 
utrzymywać i rozwijać kontakty handlowe 
oraz działalność handlową w ogóle. Masz 
możliwość podać sprzeciw dotyczący 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
w celach marketingowych i handlowych. 
Jeśli sprzeciwisz się wykorzystywaniu 
danych osobowych w celu przesyłania 
informacji handlowych lub innych form 
marketingu bezpośredniego, zatrzymamy 

ich dalsze przetwarzania w tych celach. 
Jeśli sprzeciwisz się wykorzystywaniu 
Twoich danych osobowych w celu 
spersonalizowania naszej oferty, na 
podstawie powodu sprzeciwu (biorąc 
pod uwagę Twoją konkretną sytuację) 
rozważymy, czy nie istnieją z naszej 
strony zasadne uprawnione powody, 
żeby kontynuować przetwarzania, które 
przewyższają Twoje interesy lub prawa 
i poinformujemy Cię o tym, czy możemy 
zaakceptować sprzeciw, czy też nie, i 
z jakich powodów. Żeby zapoznać się z 
możliwą formą wniesienia sprzeciwu, zob. 
sekcję „Twoje prawa”.

W celu skontaktowania się z Tobą i 
przedstawienia oferty lub nowości 
przetwarzamy (przechowujemy) Twoje 
dane osobowe tak długo, jak długo można 
racjonalnie przypuszczać, że jesteś 
zainteresowany/a naszą ofertą, o ile nie 
sprzeciwiłeś/nie sprzeciwiłaś się wcześniej 
takiemu przetwarzaniu czy nie wycofałeś/
nie wycofałaś na nie zgody. W celu 
spersonalizowania oferty przetwarzamy 
dane osobowe przez 10 lat od dnia 
ostatniego kontaktu handlowego z Tobą.

COOKIES I WEB BEACONS

Na stronie internetowej mrparkit.
com korzystamy z technologii cookies 
(„ciasteczek”), czyli zapisywania pewnych 
plików tekstowych zawierających dane o 
dostępie do stron internetowych za pomocą 
przeglądarki internetowej na Twoim 
komputerze. Przy następnym wejściu 
na witrynę zapisane dane są ponownie 
przesyłane na nasz serwer. Cookies 
służą do personalizacji ustawień strony 
internetowej oraz ułatwienia korzystania 
z niej, zapamiętując np. ustawienia 
domyślne użytkownika. Cookies możemy 
wykorzystywać również do dostosowania 
reklam oraz do śledzenia odwiedzalności 

strony internetowej. 

Możemy korzystać też z funkcji web 
beacons, zarówno na naszej stronie 
internetowej, jak i w przesyłanych 
wiadomościach e-mail. Web beacons to 
niewielkie elementy graficzne (pliki danych, 
znaczniki pikselowe), które są ściągane z 
naszej strony internetowej w celu śledzenia 
liczby odczytywanych wiadomości 
e-mail, czy też liczby odwiedzin naszej 
witryny internetowej oraz zachowania 
użytkowników na witrynie, a następnie do 
optymalizacji usług elektronicznych dla 
użytkowników (włącznie z personalizacją 
reklamy).

Opisane wyżej okoliczności (personalizacja 
ustawień i śledzenie liczby odwiedzin 
witryny, dostosowanie reklamy, śledzenie 
zainteresowania naszymi informacjami) 
stanowią nasz uzasadniony interes 
związany z udoskonalaniem świadczonych 
usług. Aktywności te są według nas 
korzystne również dla Ciebie. Jednak jeśli 
nie życzysz sobie, żebyśmy w stosunku 
do Ciebie używali plików cookies i funkcji 
web beacons, możesz to uniemożliwić. 
Wchodząc po raz pierwszy na naszą 
stronę zostaniesz zapytany/a o zgodę na 
korzystanie z cookies; technologia zostanie 
wykorzystana jedynie w przypadku 
Twojej zgody. Zgodę na wykorzystywanie 
cookies możesz kiedykolwiek wycofać, 
co najłatwiej zrobić poprzez usunięcie 
cookies z przeglądarki internetowej. Masz 
także możliwość dezaktywacji zapisywania 
cookies na swoim komputerze, czy 
wysyłania web beacons, a to za pomocą 
odpowiednich ustawień przeglądarki 
internetowej.

Danych osobowych uzyskanych za pomocą 
cookies i web beacons nie wykorzystujemy 
do Twojej identyfikacji. 

KONTA ONLINE

Klientom i zarządcom garaży/parkingów, 
którzy są tym zainteresowani, 
umożliwiamy zarządzać współpracą 
z nami (zamówienia i rezerwacje, 
reklamacje, komunikacja itd.) za pomocą 
osobistych kont online MR.PARKIT. 

Za pomocą konta online możesz zarządzać 
swoimi danymi identyfikacyjnymi i 
kontaktowym oraz dalszymi wybranymi 
danymi. Jeśli za pomocą konta online 
usuniesz pewne dane lub zastąpisz je 
innymi, jest to równoznaczne z wycofaniem 
zgody na przetwarzanie usuniętych czy 
zastąpionych danych osobowych, o ile 
chodzi o dane, które były przetwarzane 
wyłącznie na podstawie Twojej zgody. W 
przypadku przetwarzania danych w oparciu 
o inną podstawę prawną, w dalszym ciągu 
przetwarzamy usunięte czy zastąpione 
dane osobowe zgodnie z warunkami 
obowiązującymi dla konkretnego prawnego 
powodu przetwarzania; usunięcie czy 
zastąpienie danych traktowane jest jako 
aktualizacja obowiązującego stanu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM 
(ODBIORCOM)

Za wyjątkiem przypadków opisanych w 
poniższych punktach nie przekazujemy 
danych osobowych żadnym osobom 
trzecim, a to ani poprzez bezpośrednie, ani 
pośrednie udostępnienie. Nie handlujemy 
danymi osobowymi.

Dane osobowe możemy przekazać 
subiektom, którzy przetwarzają dla 
nas dane osobowe lub świadczą dla nas 
usługi, których nieodłączną częścią jest 
udostępnienie danych osobowych.  Chodzi 
przede wszystkim o subiekty świadczące 
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usługi technologii informacyjnych (np. 
serverhosting czy webhosting), usługi 
baz danych, usługi księgowe, usługi 
doradztwa podatkowego czy usługi 
prawne. Współpraca z wymienionymi 
subiektami ma zawsze charakter ściśle 
operacyjny. Odbiorcy nie przetwarzają 
danych samodzielnie, lecz wyłącznie 
według naszych poleceń. Ponosimy 
odpowiedzialność za to, że ze strony 
odbiorców nie dochodzi do nadużycia 
udostępnionych danych osobowych oraz 
za to, że uzgodniliśmy z nimi zobowiązania 
nienaruszalności i poufności danych 
osobowych oraz dalsze zobowiązania, które 
należy uzgodnić według obowiązujących 
przepisów prawnych.

Dane osobowe naszych klientów 
potrzebne do realizacji zamówionych 
usług parkingowych przekazujemy 
odpowiednim zarządcom garaży/
parkingów, a to w celu świadczenia 
zamówionych usług parkingowych. 
Zarządcy garaży/parkingów są 
samodzielnymi administratorami 
danych osobowych, za co my nie 
ponosimy odpowiedzialności. Zasady 
przetwarzania danych osobowych 
przez zarządców garaży/parkingów są 
opisane w regulaminach korzystania z 
poszczególnych garaży/parkingów lub w 
odpowiedniej dokumentacji zarządców: 
jeśli dokumentacja nie jest do dyspozycji, 
przetwarzanie danych osobowych przez 
zarządców garaży/parkingów podlega 
obowiązującym przepisom prawnym.

Twoje dane osobowe możemy udostępnić 
również wtedy, kiedy jest to konieczne do 
spełnienia naszych zobowiązań prawnych 
(przede wszystkim w przypadku organów 
władz publicznych) lub kiedy jest to z 
definicji konieczne, przede wszystkim 
do spełnienia stosunku umowy, którego 
stroną jesteś.

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do otrzymania od nas 
potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje 
dane osobowe. W przypadku pozytywnej 
odpowiedzi masz prawo do dostępu do 
przetwarzanych danych osobowych oraz 
do informacji o szczegółach przetwarzania 
i o źródłach danych osobowych. Jeśli 
udostępniłeś/udostępniłaś nam swoje dane 
osobowe na podstawie zgody lub w związku 
z wywiązaniem się ze zobowiązań umowy 
i jeśli chodzi o dane osobowe, które są 
przetwarzane automatycznie, masz prawo 
do otrzymania ich w strukturyzowanym, 
powszechnie stosowanym, czytelnym 
formacie.

Masz prawo do tego, żebyśmy bez zbędnej 
zwłoki skorygowali Twoje niedokładne dane 
osobowe; dotyczy to również uzupełnienia 
niepełnych danych osobowych. Masz 
również prawo domagać się usunięcia 
swoich danych osobowych, jeśli nie mamy 
wystarczających przyczyn prawnych do 
ich przetwarzania (np.  jeśli sprzeciwisz się 
przetwarzaniu danych osobowych w celach 
marketingu bezpośredniego). W takim 
przypadku zamiast usunąć dane osobowe 
ograniczymy ich przetwarzanie, tzn. dane 
osobowe będą jedynie zapisane, a bez 
Twojej zgody nie będą przetwarzane w inny 
sposób.

Masz prawo w dowolnym momencie 
sprzeciwić się przetwarzaniu swoich 
danych osobowych w celach marketingu 
bezpośredniego, a dane osobowe nie 
będą w tym celu dalej przetwarzane. 
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich 
danych osobowych w innych przypadkach, 
kiedy przetwarzamy dane osobowe 
na podstawie naszych uprawnionych 
interesów, ocenimy najpierw (biorąc 
pod uwagę Twoją konkretną sytuację), 
czy istnieją z naszej strony uzasadnione 

powody, żeby kontynuować przetwarzania, 
które przewyższają Twoje interesy lub 
prawa i poinformujemy Cię o tym, czy 
możemy zaakceptować sprzeciw, czy też 
nie, i z jakich powodów.

Masz prawo do egzekwowania swoich 
praw w jakiejkolwiek formie, która w 
zrozumiały sposób przekazuje treść 
Twojego żądania, przede wszystkim w 
formie elektronicznej na e-mail info@
mrparkit.com. Jeśli zażądasz, żebyśmy 
podjęli konkretne kroki, będziemy Cię bez 
zbędnej zwłoki informować o ich podjęciu, 
nie później niż w ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania Twojej prośby; w niezbędnych 
przypadkach termin ten może ulec 
wydłużeniu o dwa miesiące, o czym musisz 
być niezwłocznie poinformowany.

Jeśli masz wrażenie, że Twoje prawa 
zostały naruszone w związku z tym, jak 
przetwarzamy Twoje dane osobowe, 
możesz podać skargę w Urzędzie 
Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro 
ochranu osobních údajů, www.uoou.cz). 
Masz również prawo do podania skargi 
cywilnoprawnej w sądzie oraz domagać się 
ochrony sądowej.

Decydujące jest czeskie brzmienie
niniejszego dokumentu; w przypadku
jakichkolwiek rozbieżności jest ono
nadrzędne w stosunku do innych wersji
językowych. Tłumaczenia dokumentu służą
wyłącznie celom informacyjnym.


