KLAUZULE INFORMACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 1 jest Ssangyong Auto Polska z siedzibą w Warszawie ul. Popularna 70.,
KRS: 0000602532 , dane kontaktowe przedstawiciela: e-mail: info@ssangyong-auto.pl.

















administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 2 jest: Ssangyong Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Popularnej 70, 02 – 473 Warszawa, KRS: 0000602532, dane kontaktowe przedstawiciela: Ssangyong Auto Polska Sp. z o.o., ul. Popularna 70, 02-473
Warszawa, tel. + 48 509 137 622 e-mail: info@ssangyong-auto.pl.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w p. 1 przetwarzane będą w celu:
o
wykonania umowy, w tym w szczególności dla prowadzenia korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub nawiązania kontaktu
telefonicznego, w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO,
o
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego – w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
oferowanych przez Sprzedającego – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO tj. w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych
dotyczących produktów i usług SSANGYONG oferowanych przez autoryzowaną sieć SSANGYONG w Polsce.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w p. 2 przetwarzane będą w celu:
o
wykonania zobowiązań wynikających z Ogólnych Warunków Gwarancji załączonych do umowy, w tym w szczególności dla prowadzenia
korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu objęcia ochroną gwarancyjną, realizacji
przeglądów serwisowych, napraw bieżących i gwarancyjnych, akcji serwisowych oraz przywoławczych – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b
RODO
o
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ssangyong Auto Polska Sp. z o.o. – w celu marketingu bezpośredniego produktów
i usług SSANGYONG oferowanych przez autoryzowaną sieć SSANGYONG w Polsce – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO, tj. w celu
przesyłania Pani/Panu informacji handlowych dotyczących produktów i usług SSANGYONG oferowanych przez autoryzowaną sieć
SSANGYONG w Polsce.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Profilowanie to będzie polegać na obserwacji
Pana/Pani zachowania na stronach internetowych prowadzonych przez Ssangyong Auto Polska Sp. z o.o.. Konsekwencją tego profilowania będzie
przypisanie Pani/Panu profilu, w celu analizy lub przewidywania Pani/Pana zainteresowań i preferencji związanych z ofertą produktów i usług
SSANGYONG oferowanych przez autoryzowaną sieć SSANGYONG w Polsce oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty lub ułatwienia kontaktu
z Autoryzowanymi Dealerami SSANGYONG.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w p. 1 będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia zobowiązań Sprzedającego wynikających
z umowy lub przez okres ich używania w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SSANGYONG oferowanych przez autoryzowaną sieć
SSANGYONG w Polsce – w zależności od tego, co nastąpi później.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w p. 2 będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia zobowiązań Ssangyong Auto Polska Sp. z
o.o. wynikających z Ogólnych Warunków Gwarancji załączonych do umowy, czas eksploatacji pojazdu lub przez okres używania tych danych w celu
marketingu bezpośredniego produktów i usług SSANGYONG oferowanych przez autoryzowaną sieć SSANGYONG w Polsce – w zależności od tego,
co nastąpi później.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Mogą być jednak powierzone do przetwarzania podmiotom, które będą
przetwarzać je w imieniu i na rzecz administratora.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 1 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zobowiązań Ssangyong
Auto Polska Sp. z o.o. wynikających z Ogólnych Warunków Gwarancji załączonych do umowy;
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