Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą
I.

II.

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 Państwa danych osobowych jest:

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000013870, o numerze NIP 957-07-53-221, kapitał
zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł.
III.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk,
adres e-mail: iodo@masterlease.pl, tel. 58-340-44-67.
IV.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla
którego zostały pozyskane tj.:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnej zgody, w celu podjęcia na Państwa żądanie działań
związanych z obsługą kwestii, w której się Państwo kontaktują,
b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przygotowania i przedstawienia za pośrednictwem zdalnych środków
komunikacji (w szczególności telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem usługi
LiveChat) oferty finansowania lub sprzedaży samochodów oraz ich ubezpieczenia,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora, w szczególności w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta, w celach
dowodowych, w celu wyjaśnienia zasadności złożonych przez Państwa reklamacji, skarg, wniosków oraz w celu
zapewnienie zgodności z przepisami prawa, w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
V.
Administrator informuje, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy
Masterlease (tj. Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o. – każda z siedzibą przy ul.
Polanki 4 w Gdańsku) oraz podmiotom będącym usługodawcami lub podwykonawcami Administratora, jeżeli
jest to niezbędne do podjęcia działań związanych z obsługą kwestii, w której się Państwo kontaktują, w
szczególności: brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom zajmującym się obsługą pojazdów w zakresie
napraw mechanicznych, prac blacharsko –lakierniczych oraz wulkanizacją, rzeczoznawcom majątkowym,
sprzedawcom samochodów oraz kancelariom prawnym. Dane osobowe rejestrowane podczas rozmów
telefonicznych nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI.
Zgromadzone dane osobowe zarejestrowane podczas rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres
niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi
powstać podczas obsługi kwestii, w której się Państwo kontaktują.
VII.
W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin
ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów
nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
VIII.
Administrator informuje, że przysługują Państwu prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych osobowych. Są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą
zgodność z prawem przetwarzania danych. Jeżeli kwestia, w której się Państwo kontaktują nie zostanie
obsłużona do czasu cofnięcia zgody, to cofnięcie zgody uniemożliwi Państwu dalsze otrzymywanie informacji
w przedmiotowej sprawie.
IX.
Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
a)
b)
X.
XI.

XII.

listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli Państwa
zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem
przedstawienia warunków umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową dokonania tej
czynności.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

