
Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO) informujemy, że :
Na podstawie 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 ("RODO") - zgodnie 
z art. 13 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - administratorem Państwa danych osobowych
jest firma Warsztat Naprawy Samochodów Andrzej Czekan z siedzibą w 74-100 Gryfino,
ul. Pomorska 101.         
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż :

1) Administratorem Państwa danych jest : 
    Warsztat Naprawy Samochodów Andrzej Czekan
    ul. Pomorska 101; 74-100 Gryfino  
2) Przetwarzane dane osobowe, to dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub dane 
     osobowe ze źródeł ogólnie dostępnych tj. nazawa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon  
     kontaktowy, adres korespondencyjny.
3) Administrator przetwarza dane osobowe w określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
    osiągnięcia celu, o ktrórym mowa poniżej;
     a) na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b  i lit. c RODO w celu : 
           * wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
              na żadanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, zlecenia,  
              złożenie reklamacji) 
           * wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze     
    b) na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
         Administratora w celu : 
           * przekazywania klientowi ofert o produktach i usługach Administratora
           * dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
           * dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur    
               informacji gospodarczej 
4) Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby  
     świadczenia naszych usług (np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe,   
     prawne, bankowe, informatyczne, windykacyjne)
     Podmioty zewnętrzne, które mają zawarte umowy z Administratorem odpowiadają przepisom    
     RODO i nie mogą przetwarzać, udostępniać i upubliczniać Państwa danych osobowych osobom  
     trzecim, poza prawnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów 
     prawa. Przetwarzne przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich  
     czy do organizacji międzynarodowej.
5) Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do trwania umowy / zlecenia /usługi,
     a po jego upływie przez okres niezbędny do :
     - pousługowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji)
     - zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
     - wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych  
       lub rachunkowych, archiwizacji)
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do :
     * dostępu do treści swoich danych osobowych, 
     * żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
     * przenoszenia danych osobowych,
     * wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 



     * cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  
        którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
     Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone przez Państwa listownie na w/w adres firmy lub 
     elektronicznie na adres :  czekan@czekan.pl
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
     Osobowych – jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8) Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 
     realizację wykonania zleconej usługi.
9) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
     ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 
     utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze  
     wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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