
INFORMACJA	O	PRZETWARZANIU	DANYCH	OSOBOWYCH		
w	związku	ze	sponsorowaniem	wydarzeń	marketingowych	

	
Szanowni	Państwo,	
	
jako	 firma,	 która	 przykłada	 wielką	 wagę	 do	 ochrony	 Państwa	 danych	 osobowych	 oraz	 dba	 o	 zachowanie	 najwyższych	
standardów	 komunikacji	 chcielibyśmy	 Państwa	 poinformować	 o	 najważniejszych	 kwestiach	 dotyczących	 przetwarzania	
Państwa	danych	osobowych.		
	
Kto	przetwarza	Państwa	dane	osobowe?	
	
Administratorem	Państwa	danych	osobowych	jest	spółka	Porsche	Inter	Auto	Polska	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	
ul.	 Sekundowej	1,	 02-178	Warszawa,	 zarejestrowana	w	 rejestrze	przedsiębiorców	prowadzonym	przez	 Sąd	Rejonowy	dla	
m.st.	Warszawy,	XIV	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	KRS	0000108213	(dalej:	„my”).		
	
Mogą	 się	 Państwo	 z	 nami	 skontaktować	 przy	 pomocy	 numeru	 telefonu	 +48	 22	223	 15	 15	 oraz	 adresu	 e-mail:	
rodo@porscheinterauto.pl.	
	
W	jakim	celu	są	nam	potrzebne	Państwa	dane	osobowe?	
	
Państwa	dane	osobowe	są	nam	potrzebne:	
a) by	 prowadzić	 spersonalizowane	 działania	marketingowe	 z	 zakresu	marketingu	 bezpośredniego,	 dotyczącego	 naszej	

działalności	oraz	oferowanych	przez	nas	produktów	i	usług	(podstawa	–	nasz	prawnie	uzasadniony	interes);	
b) w	 celach	 analitycznych	 i	 statystycznych	 –	 lepszego	 doboru	 produktów	 i	 usług	 do	 potrzeb	 naszych	 klientów	

uczestniczących	 w	 organizowanych	 przez	 nas	 eventach,	 ogólnej	 optymalizacji	 naszych	 produktów,	 optymalizacji	
procesów	obsługi,	budowania	wiedzy	o	naszych	klientach	(podstawa	–	nasz	prawnie	uzasadniony	interes);	

c) w	celu	archiwalnym,	dochodzenia	praw	i	roszczeń,	obrony	przed	roszczeniami	(podstawa	–	nasz	prawnie	uzasadniony	
interes);	

d) w	celu	przesyłania	Państwu	informacji	i	materiałów	o	charakterze	marketingowym	i	promocyjnym	dotyczących	naszej	
działalności	 oraz	 oferowanych	 przez	 nas	 towarów	 lub	 usług	 (w	 tym	 sponsorowanych	 przez	 nas	 wydarzeń	 i	 innych	
eventów)	za	pośrednictwem	e-mail	lub	w	drodze	telefonicznej	(podstawa	–	dobrowolna	zgoda).		

	
Kategorie	danych	osobowych	
	
Przetwarzamy	Państwa	dane	kontaktowe,	tj.	imię,	nazwisko,	adres	email,	numer	telefonu,	miejscowość.			
	
Źródło	danych	
	
Państwa	dane	pozyskaliśmy	bezpośrednio	od	Państwa	bądź	też	od	osoby,	która	zgłosiła	Pana/Pani	udział	w	sponsorowanym	
przez	nas	evencie.		
	
Czy	będziemy	ujawniać	Państwa	dane	osobowe?	
	
W	niektórych	przypadkach,	gdy	będzie	to	niezbędne	dla	zrealizowania	zgodnych	z	prawem	celów	przetwarzania,	będziemy	
uprawnieni	do	ujawnienia	Państwa	danych	osobowych	następującym	grupom	odbiorców:		
a) naszym	upoważnionym	pracownikom	i	współpracownikom,	którym	Państwa	dane	osobowe	będą	ujawniane	po	to,	by	

mogli	wykonać	swoje	obowiązki,	w	tym	dealerom	znajdującym	się	najbliżej	Państwa	miejsca	zamieszkania;	
b) podmiotom,	 którym	 powierzamy	 przetwarzanie	 Państwa	 danych	 osobowych	w	 związku	 z	wykonywaniem	 na	 naszą	

rzecz	 usług	 (przetwarzający),	 np.	 dostawcy	 narzędzi	 IT,	 firmy	 świadczące	 usługi	 archiwizacyjne,	 firmy	 obsługujące	
wysyłkę	wiadomości	e-mail	oraz	SMS,	nasi	doradcy;	

c) innym	odbiorcom	danych	–	firmom	z	naszej	grupy	kapitałowej;	
d) organom	 publicznym,	 w	 tym	 urzędom	 skarbowym,	 Policji,	 organom	 ścigania,	 jeżeli	 będzie	 istniał	 obowiązek	 ich	

przekazania.	
	
Jak	długo	będziemy	przechowywać	Państwa	dane	osobowe?		



	
Będziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	celach	marketingowych	przez	okres,	w	jakim	te	cele	wynikające	ze	zgody	
lub	 z	 naszego	 prawnie	 uzasadnionego	 interesu	 pozostają	 ważne,	 ale	 nie	 dłużej	 niż	 do	 chwili	 złożenia	 przez	 Państwa	
sprzeciwu	albo	cofnięcia	zgody,	w	każdym	przypadku	nie	dłużej	niż	przez	okres	1	roku	od	końca	roku	kalendarzowego,	w	
którym	odbyło	się	sponsorowane	wydarzenie.		
	
W	 odniesieniu	 do	 pozostałych	 celów	 opartych	 na	 naszym	 uzasadnionym	 interesie	 będziemy	 przetwarzać	 Państwa	 dane	
osobowe	przez	okres	ważności	tych	celów	albo	do	czasu	wniesienia	przez	Państwa	sprzeciwu.	
	
Jakie	prawa	Państwu	przysługują?	
	
Posiadają	Państwo	prawo	do:	
a) żądania	 od	 nas	 dostępu	 do	 swoich	 danych	 osobowych,	 prawo	 do	 ich	 sprostowania,	 usunięcia	 („prawo	 do	 bycia	

zapomnianym”)	lub	ograniczenia	przetwarzania;	
b) wniesienia	 sprzeciwu	 wobec	 przetwarzania	 przez	 nas	 Państwa	 danych	 osobowych	 na	 potrzeby	 marketingu	

bezpośredniego,	 które	 powoduje	 zaprzestanie	 przetwarzania	 przez	 nas	 Państwa	 danych	 w	 celach	 marketingu	
bezpośredniego;	

c) wniesienia	 sprzeciwu	 –	 z	 przyczyn	 związanych	 z	 Państwa	 szczególną	 sytuacją	 –	w	 przypadku	 przetwarzania	 danych	
osobowych	w	innych	celach,	niż	określony	w	lit.	b	powyżej,	na	podstawie	prawnie	uzasadnionego	interesu.	Jednakże	
w	takiej	sytuacji	będziemy	dalej	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	niezbędnym	zakresie,	jeżeli	po	naszej	stronie	
będzie	istniał	ku	temu	uzasadniony	powód;	

d) przenoszenia	danych	przetwarzanych	na	podstawie	Państwa	zgody,	
e) jeśli	podstawą	przetwarzania	przez	nas	Państwa	danych	 jest	Państwa	zgoda,	wówczas	posiadają	Państwo	prawo	do	

cofnięcia	tej	zgody	w	dowolnym	momencie.	Cofnięcie	zgody	nie	wpływa	jednak	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania	
przez	nas	Państwa	danych	osobowych,	którego	dokonaliśmy	na	podstawie	zgody	przed	jej	cofnięciem.	

	
Wszystkie	powyżej	wymienione	uprawnienia	mogą	Państwo	wykonać	poprzez	zwrócenie	do	nas:	
a) drogą	mailową,	wysyłając	e-mail	na	adres:	rodo@porscheinterauto.pl;	
b) zwracając	się	do	nas	pisemnie	na	adres:	Porsche	Inter	Auto	Polska	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Sekundowa	1,	

02-178	Warszawa.	
	
Zwracając	 się	 do	 nas,	 proszę	 pamiętać	 o	 podaniu	 nam	 Państwa	 danych	 kontaktowych	 oraz	 preferowanej	 formy	 i	 czasu	
kontaktu.	Dzięki	temu	sprawniej	odpowiemy	na	Państwa	pytania	i	żądania.		
	
Skutki	niepodania	danych	osobowych	
	
Wyrażenie	 zgody	 na	 wykorzystanie	 części	 danych	 osobowych	 do	 prowadzonych	 przez	 nas	 przyszłych	 działań	
marketingowych	jest	dobrowolne	i	niepowiązane	ze	sponsorowanym	eventem.	W	przypadku	niewyrażenia	zgody	nie	będą	
Państwo	 otrzymywać	 żadnych	 informacji	 i	 materiałów	marketingowych	 i	 promocyjnych	 za	 pośrednictwem	 e-mail	 lub	 w	
drodze	telefonicznej.	
	
Jeśli	mają	Państwo	jakieś	pytania	dotyczące	ochrony	Państwa	danych	osobowych…	
	
Ochrona	danych	osobowych	ma	dla	nas	duże	znaczenie.	Z	tych	m.in.	względów	w	naszej	 firmie	wyznaczyliśmy	 inspektora	
ochrony	danych	osobowych,	z	którym	będą	mogli	się	Państwo	skontaktować	we	wszelkich	kwestiach	dotyczących	Państwa	
danych	osobowych	na	adres	e-mail	rodo@porscheinterauto.pl		
	
Prawo	do	skargi	
Jeżeli	nasze	wyjaśnienia	i	działania	okażą	się	niewystarczające	lub	wadliwe,	mogą	Państwo	wnieść	skargę	do	Prezesa	Urzędu	
Ochrony	Danych	Osobowych.	

	


