
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

W trosce o ochronę danych, zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanego dalej RODO, firma AutoComfort  
podejmuje działania opisane w tym dokumencie. 

Informujemy w nim , w jaki sposób przekazane przez Państwa dane 
są przez naszą Firmę gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane 
i zabezpieczane.


1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych 
jest firma AutoComfort Tomasz Gałązka Aleja Niepodległości 708/20, 
81-853 Sopot

2. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

• zawarcia i wykonania umowy usługi transportu i logistyki oraz 

zlecenia usługi transportu pasażerskiego (art.6 ust.1 lit. c) RODO),

• weryfikacji Państwa wiarygodności  jako naszego klienta, w tym 

zdolności płatniczej przed zawarciem umowy na podstawie 
Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a,b) RODO),


• analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów) oraz 
marketingu bezpośredniego usług i produktów naszych oraz  
naszych partnerów, w tym organizowania spotkań promocyjnych, 
konferencji,  organizacji i prowadzenia konkursów, wysyłki 
informacji promocyjnych drogą pocztową , środkami komunikacji 
elektronicznej, w tym za pomocą wiadomości sms /mms, 
komunikatorów internetowych lub pocztą e-mail  na podstawie 
Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. c) RODO),


• księgowych i podatkowych z uwagi na ciążący na nas obowiązek 
prawny dotyczący archiwizacji danych (art.6 ust.1 lit. c) RODO)


• ewentualnego  dochodzenia przysługujących nam i nie 
zaspokojonych roszczeń cywilnoprawnych (przede wszystkim 
z tytułu opóźnień w zapłacie, jeżeli takie wystąpią), a także w celu 
obrony przed ewentualnymi roszczeniami naszych  klientów  
i  osób trzecich, co stanowi realizację naszych prawnie  
uzasadnionych interesów  (art.6 ust.1 lit. f) RODO),st.1 lit. c) 
RODO),


• archiwizacji (dla potrzeb dowodowych), co stanowi realizację 
naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 lit. c) 
RODO).


3. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 
dane kontaktowe i identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, nr klienta), 
dane biometryczne, dane adresowe, dane dot. zdolności płatniczej, 

AutoComfort Tomasz Gałązka

al. Niepodległości 708/20

81-853 Sopot 

NIP: 585-133-54-47


AUTOCOMFORT



dane dot. wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska, dane 
dotyczące wykorzystywanych pojazdów (VIN, numer rejestracyjny itp.)

4. Firma AutoComfort przewiduje udostępnienie danych osobowych 
następującym kategoriom odbiorców:                 

• nasi partnerzy, z którymi wspólnie lub przy pomocy których 

oferujemy  usługi dla naszych klientów,

• agencje reklamowe, kancelarie prawnicze, nasi podwykonawcy, 

hotele i inne podmioty organizujące szkolenia, konferencje, eventy,

• operatorzy pocztowi, przewoźnicy, drukarnie, zrzeszenia, 

stowarzyszenia i organizacje branżowe.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych: 
sprostowanie ich (poprawianie) ,usunięcie danych, ograniczenie 
przetwarzania lub żądanie przenoszenia  danych do innego 
administratora. 

6. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 
przetwarzanie,  informując nas o tym drogą e-mailową  na adres 
firma@autocomfort.pl  lub pocztą na adres: aleja Niepodległości 
708/20, 81-853 Sopot,   poprzez wysłanie oświadczenia  o cofnięciu 
zgody

7. W przypadku stwierdzenia przez Państwa naruszenia Państwa 
danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO) mogą 
Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) 
w każdym czasie                  

8. Mają Państwo również prawo, by w dowolnym momencie 
i bezpłatnie zgłosić  sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 
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