Klauzula informacyjna
W związku z obowiązkiem wynikającym z 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 ogólne Rozporządzenie
o ochronie danych Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AG Motors Sp. z o. o. z siedzibą w Podgrodziu,
Podgrodzie 34b, 39-200 Dębica., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343691, NIP 8722361970, REGON 180504689, zwana dalej
„Administratorem”.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem AG Motors Sp. z o. o., Podgrodzie 34b, 39-200 Dębica,
e-mail: sekretariat@ag-motors.pl, tel. 14 6584030. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych prosimy kierować do Administratora Ochrony Danych Osobowych na adres Administratora
z dopiskiem „DANE OSOBOWE”: AG Motors Sp. z o. o., Podgrodzie 34b, 39-200 Dębica lub
e-mail: sekretariat@ag-motors.pl, tel.14 6584030.
3. Dane osobowe, które Państwo udostępniają kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony
na stronie internetowej, będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie
ze strony AG Motors Sp. z o. o. i umożliwienia nam w ten sposób wyjaśnienia Państwa wątpliwości lub
zagadnień, z którymi się Państwo do nas zwracają.
4. Formularz kontaktowy zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika czyli dane osobowe
(imię, nazwisko, e-mail). Podanie tych danych osobowych w procesie kontaktu poprzez formularz kontaktowy
następuje poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola.
5. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi nam kontakt
z Państwem, a tym samym załatwienia spraw lub udzielenia odpowiedzi w kwestiach, z którymi Państwo się do
nas zwracają.
6. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w celu kontaktu poprzez formularz kontaktowy
odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej
RODO). Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem telefonicznie lub mailowo na adres
wskazany w pkt.2).
7. Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w związku z dochodzeniem i obroną
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres do 5 lat chyba, że przed tym terminem zgoda
na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta.
9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz AG Motors Sp. z o. o. usługi
informatyczne i hostingowe.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym
czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.

