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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Drogi Kliencie!  

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział  kto i w jaki 

sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które udzielą odpowiedzi o 

przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych.  

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Nazaruk Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 

45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000182918 posiadająca NIP: 946-

239-20-16 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub 

wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nazaruk.pl lub 

listowanie na adres: ul. Abramowicka 45, 20-422 Lublin. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych  

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy, która nas łączy i 

w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji, nr telefonu, 

adres email, PESEL, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), numer dokumentu potwierdzającego 

Twoją tożsamość, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane lokalizacyjne, 

dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów, dane dot. 

ubezpieczenia). 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub 

elektronicznej, następuje to na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

Twoje dane będziemy przetwarzać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością. 

Twoje dane mogą być przetwarzanie również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora to znaczy: 

• zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

• weryfikacji wiarygodności kredytowej, 

• zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, 

• marketingu bezpośredniego własnych produktów, 

• w celach analitycznych np. poprzez badanie satysfakcji. 

Odbiorcy danych osobowych  

W celu prawidłowej realizacji łączącej nas umowy Twoje dane możemy udostępnić organom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi na nasze zlecenie, w szczególności 

• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 

• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelariom prawnym), 

• podmiotom powiązane osobowo lub kapitałowo z Nazaruk Service Sp. z o.o. 

• towarzystwom ubezpieczeniowym, których agentem jest Administrator,  

• instytucjom finansowym oferujące finansowanie pojazdów sprzedawanych przez Administratora, 
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• świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora. 

Okres przetwarzania danych osobowych  

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do 

momentu, w którym:  

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub 

• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez którąkolwiek ze stron lub 

• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. 

Obowiązek podania danych osobowych  

Odbieramy od Ciebie tylko te dane osobowe, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych 

niezbędnych do zawarcia i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Wobec 

czego podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy 

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym   

informujemy, iż cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, 

którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługujące prawa 

Szanując Twoje uprawnienia zapewniamy Ci: 

• prawo dostępu do Twoich danych, 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych, 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

• możliwość przeniesienia Twoich danych  

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

A także,  

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie 

uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora oraz jeżeli dane osobowe są przetwarzane na 

potrzeby marketingu bezpośredniego.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą  realizacji praw osób, których dane 

dotyczą dostępną na stronie http://nazaruk.pl/.  

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznasz, że Nazaruk Service Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Ci 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednakże w 

ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 
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