
  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

OBEJMUJĄCA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH W RAMACH AKCJI 

PROMOCYJNYCH I MARKETINGOWYCH 

 
Przedmiotowa klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania przez 

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. danych osobowych Klientów, 

związanych z organizowanymi wydarzeniami i akcjami promocyjnymi. 

 
Celem przedmiotowego dokumentu jest wypełnienie obowiązku 

informacyjnego o którym mowa w art. 13 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 rozporządzenia 

o ochronie danych). 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Porsche Inter Auto 

Polska Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie (kod: 02-178) przy ul. 

Sekundowej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000108213 i Numerze 

Identyfikacji Podatkowej: 6461002655.  

Kontakt z Administratorem: 

Tel.: +48 22 223 15 00 

Mail: info@porscheinterauto.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Michała 

Jaskólskiego. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z IOD: 

Mail: rodo@porscheinterauto.pl  

 

CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWYCH DANYCH 

 

Celem przetwarzania danych jest zrealizowanie akcji promocyjnej, 

wyłonienie zwycięzców i przekazanie nagród. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. f) 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) tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Przywołanym uzasadnionym interesem jest oferowanie swoich usług 

i prezentacja oferty produktowej. 

 

Kategorie danych osobowych 

 

Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail. 

 

Źródło przetwarzanych danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z udziałem 

w konkursie i mogą pochodzić zarówno od Uczestnika jak i z 

posiadanych baz danych wykorzystywanych w innym celu (np. baz 

Klientów). 

 

Okres przetwarzania danych 

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla 

zrealizowania przedmiotowego celu lub do momentu zgłoszenia przez 

Państwa sprzeciwu. 

 

 

 

 

ODBIORCY DANYCH 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, 

jednakże tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji 

wskazanego celu. 

Wśród odbiorców danych należy wskazać podmioty: 

a. Świadczące usługi informatyczne, hostingowe 

i telekomunikacyjne, 

b. Doradcy prawni i pełnomocnicy, 

c. Audytorzy zewnętrzni, konsultacji i biegli rewidenci, 

d. Producenci samochodów, dystrybutorzy, firmy 

ubezpieczeniowe, 

e. Agencje marketingowe i podmioty świadczące usługi 

wsparcia promocji i reklamy,  

f. Świadczące usługi archiwizacji, 

g. Świadczące usługi niszczenia nośników informacji, 

h. Podmioty należące do jednej grupy kapitałowej z Porsche 

Inter Auto Polska sp. z o.o. 

 

 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

 

Każda osoba, której dane Administrator przetwarza, w zakresie 

w jakim te dane są przetwarzane, ma prawo do żądania: 

a) dostępu do swoich danych; 

b) sprostowania swoich danych, jeśli okażą się błędne 

lub nieaktualne; 

c) usunięcie danych; 

d) ograniczenia przetwarzania; 

e) przeniesienia danych lub 

f) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Realizacja przedmiotowych praw uzależniona będzie od celów 

przetwarzania jak i od obowiązujących przepisów prawnych. 

 

Wszelkie wnioski z zakresu realizacji wyżej wskazanych praw prosimy 

składać na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych 

lub korespondencyjnie na adres Administratora. 

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

Administrator nie stosuje środków automatycznego podejmowania 

decyzji mających jakikolwiek wpływ na prawa czy też wolności osób 

fizycznych. 

 

 

Zasady przekazywania informacji do Państwa Trzecich 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 

 

 

Prawo do wniesienia skargi 

 

Każda osoba, która uważa, że przetwarzanie jej danych lub sposób 

tego przetwarzania narusza przepisy prawa jest uprawniona 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Skargę można złożyć w formie tradycyjnej (na adres: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

lub elektronicznie (za pośrednictwem strony internetowej 

uodo.gov.pl). 

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie 

Administratora www.porscheinterauto.pl 


