Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o
numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł.
3404467.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl, tel. 58-

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:
1.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w celu przygotowania i przedstawienia oferty finansowania lub
sprzedaży samochodów;

2.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
a) w celach analitycznych, statystycznych i zarządczych, w tym wewnętrznej sprawozdawczości, statystyki i analizy, mających na celu przygotowanie
najbardziej optymalnych produktów dla klientów, optymalizacji procesów obsługi, analizy finansowej, przeprowadzenia audytów wewnętrznych;
a) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Administratora na wypadek ewentualnego
procesu sądowego lub prawnej potrzeby wykazania określonych faktów przed uprawnionymi organami;
b) w celu wyjaśnienia zasadności złożonych przez Panią/Pana reklamacji, skarg, wniosków i innych zapytań;
c) zapewnienie zgodności z przepisami prawa, w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu;
d) w celu badania satysfakcji klientów, jakości obsługi klientów oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług oferowanych przez
Administratora;

Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy Masterlease (Futura Leasing S.A., Masterlease sp.
z o.o., MasterRent24 sp. z o.o. – każda z siedzibą przy ul. Polanki 4 w Gdańsku), podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy świadczeniu usług oraz
podwykonawcom, w szczególności Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora, jeżeli
powstanie zagadnienie prawne wymagające – w ocenie Administratora – uzyskania wsparcia prawnego lub w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na
obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w celu przygotowania i przedstawienia
oferty oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać w związku z realizacją
powyższego celu lub w związku z zapytaniami pochodzącymi od uprawnionych organów w związku ze złożonymi przez Panią/Pana dokumentami.
Administrator informuje, że przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

