
Jak przetwarzamy Państwa dane

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. 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.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO) 

Administrator danych 

Zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  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)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.Urz.UE.L  Nr  119,  str.  1),
informujemy że administratorem Państwa danych osobowych są: Toyota Motor
Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruksela (Belgia),  Toyota Motor
Poland  Company  Limited  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.
Konstruktorskiej 5 oraz Jaworski Auto Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, przy ul.
Okrężnej  2G-  oddział  Bydgoszcz,  Al.  Jana  Pawła  II  150.  Aktualny  kontakt  z
administratorami  można  znaleźć  na  stronie  internetowej
www.toyota.bydgoszcz.pl.

 Cele i podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy
z  osobami  których  dane  dotyczą,  wykonywanie  umów  zawartych  z  osobami
których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób których dane
dotyczą  wynikających  z  zawartych  z  administratorem  umów,  bezpośredni
marketing  produktów  i  usług  których  dostawcą  jest  administrator,  badania
satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz
poprawy  jakości  towarów  i  usług  dla  zwiększenia  satysfakcji  klientów,
realizowanie  obowiązków  i  uprawnień  administratora  jako  pracodawcy  lub
usługodawcy.

 Koordynator Ochrony Danych

Informujemy, że Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych u administratora
jest Anna Jarska ,             z którym można się skontaktować telefonicznie pod
numerem 519 535 223, drogą poczty elektronicznej iod@toyota.bydgoszcz.pl. W
przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane
Inspektora  Ochrony  Danych  można  znaleźć  na  stronie  internetowej
www.toyota.bydgoszcz.pl. 

Prawa osoby której dane dotyczą 

Informujemy,  że osobie której  dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.  Podanie  danych  jest
dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem,
a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez
administratora.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  działalności
administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały

http://www.toyota.bydgoszcz.pl/


udostępnione. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony
danych osobowych. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do
wygaśnięcia podstawy prawnej w przypadku zawartych umów. 

Posiadane dane osobowe 

Informujemy,  że  posiadane  kategorie  danych  osobowych  to  imię  i  nazwisko,
adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail,  telefon oraz inne dane, które
zostały pobrane w celach konkretnej usługi, umowy lub transakcji wykonanej w
Salonie Toyoty Bydgoszcz. 

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych 

Odbiorcą  danych  osobowych  będą:  Autoryzowani  Dealerzy  Toyoty  i  Lexusa  w
Polsce, firmy współpracujące w zakresie usługi IT, usług marketingowych, usług
księgowych,  i  archiwizacyjnych,  badań  rynku,  call  center,  firmy  wspierające
organizację  i  realizację  wydarzeń,  ubezpieczyciele,  firmy  współpracujące  w
zakresie napraw blacharsko-lakierniczych oraz obsługi pojazdów. Ponadto dane
osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym
do  ich  otrzymania  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w
szczególności  przedsiębiorcom  stale  współpracującym  z  administratorem  na
podstawie  zawartych  umów,  podmiotom  powiązanym  kapitałowo  z
administratorem  oraz  instytucjom  zajmującym  się  windykacją  i  obrotem
wierzytelnościami,  w  tym  biurom  informacji  gospodarczej  i  instytucjom
utworzonym na podstawie art.  105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo  bankowe.  Aktualna  lista  zaufanych  odbiorców  znajduje  się  na  stronie
www.toyota.bydgoszcz.pl.  Informujemy,  że  dane  osobowe  mogą  być
przekazywane  do  państw  trzecich  tj.  do  podmiotu  z  siedzibą  w  Stanach
Zjednoczonych-  Salesforce.com,  Inc.  (San  Francisco  USA),  który  deklaruje
zapewnienie  odpowiedniego  stopnia  ochrony  danych  osobowych  jemu
przekazywanych  zgodnie  z  decyzją  wykonawczą  Komisji  Europejskiej  (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej
przez  Tarczę  Prywatności  UE-USA  („Privacy  Shield”)  (Dz.  U.  UE  L  Nr  207  z
1.8.2016,  str.  1),  co  jest  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w
systemach informatycznych.

 Profilowanie danych osobowych 

Informujemy,  że  dane  osobowe  mogą  podlegać  zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na
podstawie  danych  osobowych  znajdujących  się  w  zbiorze  administratora,  w
szczególności  na podstawie danych  o wcześniej  zakupionych u  administratora
produktach  lub  usługach,  jak  również  informacji  dostępnych  na  rynku
dotyczących  bieżącego  popytu.  Profilowanie  będzie  prowadzone  z
wykorzystaniem aktualnego  oprogramowania  stworzonego  w  tym celu.  Celem
profilowania  będzie  marketing  produktów  i  usług  oferowanych  przez
administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której
dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i
nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą. 



Z wyrazami szacunku, 

Zespół Toyoty Bydgoszcz Jaworski Auto


