
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest A. MACHUDERA sp. z o.o., ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 73, 99-100 Łęczyca; NIP: 5070065326. Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować mailowo pod adresem: iod@machudera.pl 

2. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane 

kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. pojazdu niezbędne do wykonania usługi, np. nr VIN, 

historia samochodu, dane finansowe (nr rachunku bankowego, dane dot. finansowania pojazdu), dane 

z polisy ubezpieczeniowej. 

3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

a) w celu zawarcia i wykonania zawartych z nami umów, których jesteś Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO); 

b) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) dane będą mogły być również przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego 

interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

d) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celach marketingowych takich jak np. zaproszenie 

na organizowany event, badanie satysfakcji klienta, analiza jakości obsługi klienta itp. (art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO). 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. 

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w 

stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi/zawarcia umowy. W celach 

marketingowych podanie danych jest dobrowolne. 

6. Masz    prawo    do żądania    dostępu    do danych,    sprostowania,     usunięcia     lub ograniczenia 

ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe wynikające z zawarcia Umów będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń z nich wynikających, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ciążących na 

nas obowiązków prawnych, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

8. Do Twoich danych mają dostęp nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, co jest niezbędne do 

wykonywania ich obowiązków służbowych oraz mogą mieć dostęp inni uprawnieni Administratorzy, 

spółki z grupy Volkswagen, podwykonawcy usług (np. podmioty świadczące usługi analityczne, 

szkoleniowe, badania jakości usług, dostawcy usług przechowywania i niszczenia danych, dostawcy 

usług IT, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich). 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 


