W związku z tym, że spółka Prestige Auto sp. z o.o. posiada na portalu społecznościowym
Facebook publiczny profil pod nazwą Prestige Auto i w związku z tym przetwarza dane, które
pozostawiają osoby odwiedzające ten profil, w szczególności identyfikatory internetowe
(najczęściej w postaci imienia i nazwiska), zdjęcia profilowe, dokonanie subskrypcji,
pozostawienie treści swojego komentarza pod danym postem, recenzji, treść rozmowy za
pomocą aplikacji Messenger, informujemy że:
1. Spółka Prestige Auto spółka z o.o , z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 204, 02219 Warszawa, (dalej jako: „Spółka”) jest administratorem Państwa danych
osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) prowadzenia profilu Spółki, jego administrowania i zarządzania, poprzez
informowanie użytkowników portalu o działalności Spółki, organizowanych przez
nią wydarzeniach, oferowanych produktach, bądź usługach;
b) umożliwienia użytkownikom portalu aktywności na profilu Spółki, w tym
prowadzenia korespondencji przy wykorzystaniu dostarczonych przez portal
narzędzi;
c) prowadzenia działań analitycznych i statystycznych, w zakresie funkcjonowania
profilu, jego popularności, danych o wyświetlaniu zamieszczanych postów, liczbie
interakcji itp.,
d) innych działań marketingowych.
3. 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 (dalej: „RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę,
określonych w ust. 2 powyżej;
4. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, które świadczą na
rzecz Spółki usługi, w szczególności podmiotom świadczącym obsługę systemów
informatycznych, bądź którym powierzona jest obsługa profilu Spółki na portalu.
Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru
danych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu
na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie w każdej chwili mogą Państwo
przestać obserwować profil Spółki, usunąć wcześniej zamieszczone komentarze, bądź
usunąć konto w portalu Facebook. Po zgłoszeniu sprzeciwu dane osobowe mogą być
przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są
usuwane lub anonimizowane.
6. W spółce Prestige Auto sp. z o.o. , wyznaczono Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową pod
adresem: rodo@sabajlaw.com

7. Administrator dokłada starań, aby dane osobowe nie były przekazywane do odbiorców
znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże część
podmiotów (zwłaszcza w branży informatycznej) ma swoją siedzibę poza EOG. W
takim wypadku dane będą
przekazywane do państwa
trzeciego po uzyskaniu
odpowiednich podstaw prawnych i dokumentów potwierdzających odpowiedni sposób
ochrony, takich jak decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień
ochrony, standardowe klauzule umowne, kodeksy postępowania lub certyfikaty ochrony
danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę możesz złożyć pocztą tradycyjną na
adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres kancelaria@udodo.gov.pl.
9. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym
z przepisów RODO. Mogą Państwo te prawa realizować, poprzez:
 wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres Spółki : Prestige Auto spółka z o.o., Al.
Krakowska 204, 02-219 Warszawa;
 drogą email: daneosobowe@toyota-okecie.pl
10. Odwiedzenie profilu Spółki na portalu Facebook i podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do korzystania z usług dostępnych na
profilu, takich jak komentowanie postów, ich polubienie, pozostawienie recenzji itp.
11. Państwa dane osobowe mogą być profilowane wyłącznie na potrzeby statystyk.

