Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkus & Romet Group Sp. z o. o.
z
siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica w celu umówienia się na jazdę testową
motocyklem poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej oraz kontaktu i obsługi Państwa
zgłoszenia.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest
Arkus & Romet Group Sp. z o. o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica., zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000234280, NIP 8722235254, REGON 180040712, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt
z
administratorem jest możliwy pod adrese Arkus & Romet Group Sp. z o. o. Podgrodzie 32c,
39-200
Dębica, e-mail: sekretariat@romet.pl,tel. 14 6848101.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką
korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych na adres Administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE”:
Arkus &
Romet Group Sp. z o. o, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica lub e-mail: rodo@romet.pl, tel. 146848101.
3.
Dane osobowe, które Państwo udostępniają kontaktując się z nami poprzez formularz zamieszczony na
stronie internetowej będą przetwarzane w celu umówienia się na jazdę testową motocyklem, kontaktu
i
obsługi Państwa zgłoszenia.
4.
Formularz zawiera dane w zakresie imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu. Podanie tych danych
osobowych w procesie kontaktu poprzez formularz następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
5.
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi nam
kontakt z Państwem a tym samym umówienie się na jazdę testową motocyklem (konsekwencją nie podania
danych osobowych będzie niemożność wykonania jazdy).
6.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w celu kontaktu poprzez formularz
umówienia się na jazdę testową odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. z
2016 r. Nr 119, str. 1 dalej RODO).
7.
Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w związku z dochodzeniem i
obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator, który może udostępnić dane innym
odbiorcom – podmiotowi obsługującemu witrynę internetową na której zamieszczony został formularz
kontaktowy i jego upoważnionym pracownikom, a za pośrednictwem tego podmiotu także dealerom i ich
upoważnionym pracownikom (zgodnie z wybraną przez Państwa lokalizacją dealera), którym dane osobowe
będą przekazywane w związku z udzieloną przez Państwa zgodą, przy czym w/w podmioty i ich
upoważnieni pracownicy będą przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem,
tylko i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.
9.
Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez czas konieczny do zakończenia procesu
realizacji jazdy testowej, nie dłużej niż do czasu upłynięcia obowiązkowego okresu ich przechowywania
wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w zakresie terminów przedawnienia oraz archiwizacji
chyba, że przed tym terminem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta.
10.
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia
o
cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
13.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.

