
Polityka Prywatności 

Korzystając z formularza kontaktowego Strony Internetowej kamazpolska.pl lub rejestrując się jako 
odbiorca  Newslettera, Klient przekazuje swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich 
ochrony i dbamy o prywatność Klientów. Ten dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich 

przetwarzamy dane osobowe Klientów i przysługujących w związku z tym uprawnieniach. 

Dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: „RODO”). 

1. Dane Administratora 

Administratorem danych osobowych jest spółka Autobagi Polska sp. z o.o. z siedzibą: Góra 

Libertowska 27, 30-444 Libertów k. Krakowa, NIP : PL1132800011. 

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów:  
- przesyłając email na adres: biuro@kamazpolska.pl 

- dzwoniąc pod numer 12-307-60-70 

- wysyłając list na adres: Autobagi Polska sp. z o.o., Góra Libertowska 27, 30-444 Libertów k. 

Krakowa, 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy 

Dane osobowe, które Klient podaje w związku z wysłaniem zapytania na poprzez formularz 
kontaktowy przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 

ust.1 lit. f) RODO) w celu odpowiedzi na zapytanie, skargę lub sugestię, która może być skierowana 
przez Klienta. 

Dane osobowe przetwarzane w związku z przesyłaniem Newslettera 

Dane osobowe, które Klient powierza rejestrując się jako odbiorca Newslettera, tj. adres poczty 

elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera. 

Podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania 
umowy, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, 

dealerom, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, telemarketingowe, 

prawnicze, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). 
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4. Okres przetwarzania danych osobowych 

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów odpowiedzi na zapytanie skierowane 

poprzez formularz kontaktowy, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia danego 
zapytania, przy czym można przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie 
tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed 

takimi roszczeniami, nie dłużej niż przez okres lat 10. 

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi konta 

użytkownika lub w celu udostępniania Newslettera, będą one przetwarzane do momentu odpowiednio, 

rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia 
jego wydawania.  

5. Informacja o profilowaniu 

Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.  

6. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma następujące prawa: 

- Prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe Klienta są przetwarzane, a także prawo 
uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii. 

- Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są 
niekompletne lub nieprawidłowe. 

- Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeśli np. Klient kwestionuje 

prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z 

prawem, dane nie są już potrzebne dla realizacji celów)- w przypadku ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych będzie je można przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

-  Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (jeśli np. dane osobowe nie są już niezbędne dla 
realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli Klient cofnie swoją zgodę na ich 
przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania tych danych). 

- Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że dane są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy Klient ma prawo otrzymać dane, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. 
do odczytu na komputerze). 

- Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie 
zgody Klienta, Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody 
nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych 



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych w celu 
otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera. Niepodanie niektórych danych w 

formularzu kontaktowym uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie. 

 

 


