
1. Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Automobilista Sp. Z o.o. 
Mińska 65, 03-828 Warszawa 
redakcja@automobilista.com.pl 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług, w celach statystycznych i 
marketingowych na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych 
osobowych]  patrz załącznik: „08. Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie 
internetowym AUTOMOBILISTA.COM.PL”

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne/obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 
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.Urz. UE L 119, s. 
(dalej: RODO)i stanowi warunek/nie stanowi warunku świadczenia usług przez Administratora danych 
osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.automobilista.com.pl

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania usługi.

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Przelewy 24 – obsługa płatności online
PKO S.A. siedzibą w Warszawie  - obsługa płatności tradycyjnych
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – przesyłki
Operator DHL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – przesyłki
Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie – przesyłki
Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA – cele
statystyczne i marketingowe
Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, 
Firebase) z siedzibą w Irlandii – cele statystyczne i marketingowe
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6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych 

 żądania sprostowania swoich danych osobowych

 żądania usunięcia swoich danych osobowych

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 
Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. 

9. Skarga do organu nadzorczego 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 
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