KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej jako: „RODO”), poniżej przedstawiamy wszystkie informacje niezbędne do
zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
CONTINENTAL OPONY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie w związku z programem Rozszerzonej Gwarancji Opon BestDrive i Continental.
1)

Administrator danych osobowych – administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest spółka CONTINENTAL OPONY POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067346, NIP:
5261650001, REGON: 012168279, o kapitale zakładowym w wysokości:
34.050.000,00 zł (dalej jako: „Continental”).

2)

Dane osobowe – Continental przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w postaci
numeru rejestracyjnego i adresu e-mail.

3)

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
a)
dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez
Continental w celu zarejestrowania Pani/Pana w programie Rozszerzonej
Gwarancji Opon BestDrive i Continental (dalej jako: „Gwarancja”) oraz
ewentualnego skorzystania z ww. Gwarancji – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a)
RODO, tj. na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody, przy czym podanie przez
Panią/Pana ww. danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z Gwarancji,
a odmowa podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z Gwarancji;
b)
dane osobowe kontaktowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, tj. Pani/Pana adres
e-mail, może być przetwarzany przez Continental również w celu
marketingowym, w tym w celu otrzymywania od Continental informacji o bieżącej
działalności i informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
– na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej i
wyraźnej zgody.

4)

Czas przetwarzania danych osobowych:
a)
dane osobowe, przetwarzane w celu o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej,
przechowywane będą przez okres niezbędny do skorzystania z Gwarancji,
obejmujący również okres składania ewentualnych reklamacji a także przez
okres do przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego;
b)
dane osobowe kontaktowe, przetwarzane w celu o którym mowa w pkt 3 lit. b)
powyżej, przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której
dane dotyczą.

5)

Bezpieczeństwo danych osobowych – dane osobowe przetwarzane są z
zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub
wdrażają RODO.

6)

Przekazywanie danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)

Ujawnianie danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane
wyłącznie pracownikom i współpracownikom Continental upoważnionym do ich
przetwarzania na polecenie Continental, a w przypadku realizacji Gwarancji –
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację
Gwarancji (tj. serwisowi BestDrive).

8)

Miejsce przechowywania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą w siedzibie Continental, tj. pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 16C,
02-092 Warszawa.

9)

Prawa osób, których dane dotyczą – w przypadku udostępnienia na rzecz
Continental swoich danych osobowych, ma Pani/Pan uprawnienia do:
a)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b)
wglądu do swoich danych osobowych,
c)
żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne,
niekompletne lub nieprawdziwe,
d)
żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
e)
żądania usunięcia danych osobowych,
f)
żądania wydania kopii danych osobowych,
g)
żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych
osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe;
h)
wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10)

Sposób realizacji uprawnień – przysługujące Pani/Panu uprawnienia, o których
mowa w pkt 9 lit. a) – g) powyżej, można zrealizować poprzez złożenie stosownego
wniosku:
a)
osobiście w siedzibie Continental (ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa),
b)
drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Continental,
c)
za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@gwrancjabestdrive.pl
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