Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych „RODO” - Diagnocar Jasiński, Ślęzak Sp. Jawna
Drodzy Klienci
Pragniemy poinformować, iż w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku 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 sp rawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”) dokładamy
wszelkich starań i podejmujemy działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych,
mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom
nieupoważnionym. Działania prowadzone przez naszą firmę w zakresie ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecz nie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług związanych z badaniami technicznymi świadczonymi przez
Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Bytomiu przy ul. Frenzla 11 w tym z usługi powiadamiania o terminie następnego przeglądu
technicznego jest O.S.K.P. Diagnocar Jasiński, Ślęzak Sp. Jawna z siedzibą w Bytomiu ul. Frenzla 11, 41-908 Bytom, REGON 273873788,
NIP 6262492792.
Cel przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w celu terminowego i prawidłowego wykonania usługi przeglądu technicznego pojazdu,
terminowego spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów
podatkowych oraz prawnie uzasadnionego ważnego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu i budowaniu bazy klientów (w
celach marketingowych)
Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym lub do czasu upływu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, z którym jest związana wystawiona faktura (w przypadku jej wystawienia), a w celu utrzymania i budo wania
bazy klientów do upływu terminu kolejnego badania technicznego pojazdu, który był przedmiotem usługi.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników Administratora danych osobowych .
Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcą powierzonych danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne, podmioty działające na
zlecenie Administratora w tym. firmy informatyczne zajmujące się obsługą systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi
księgowe z tym, że podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.
Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy ,
podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z powierzeniem nam danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych :
------------------ dostępu do danych,
-------------- sprostowania danych,
----------- usunięcia danych (dotyczy celu marketingowego),
-------- ograniczenia przetwarzania,
------ przeniesienia danych.
--- prawo sprzeciwu polegające na tym iż Każda osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych. W razie wniesienia takiego sprzeciwu administrator nie może dalej przetwarzać danych osoby, która wniosła
sprzeciw, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, która wniosła sprzeciw.
Powyższe żądania, można skierować do Administratora danych osobowych Diagnocar Jasiński, Ślęzak Sp. Jawna ul. Frenzla 11, 41-908
Bytom :
tel./fax +48 32 283-13-17
tel.kom. +48 606 240 663,
e-mail bytom1@diagnocar.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej
Administrator danych osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia dorę czenia
żądania.

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych „RODO” - Diagnocar II Sp. z o.o.
Drodzy Klienci
Pragniemy poinformować, iż w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku 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 sp rawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”) dokładamy
wszelkich starań i podejmujemy działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych,
mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom
nieupoważnionym. Działania prowadzone przez naszą firmę w zakresie ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecz nie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług związanych z badaniami technicznymi świadczonymi przez
Stację Kontroli Pojazdów w Bytomiu przy ul. Władysława Łokietka 2 w tym z usługi powiadamiania o terminie następnego przeglądu
technicznego jest Diagnocar II Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000399807, REGON 242770644, NIP
4980261420.
Cel przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w celu terminowego i prawidłowego wykonania usługi przeglądu technicznego pojazdu,
terminowego spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów
podatkowych oraz prawnie uzasadnionego ważnego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu i budowaniu bazy klientó w (w
celach marketingowych)
Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym lub do czasu upływu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, z którym jest związana wystawiona faktura (w przypadku jej wystawienia), a w celu utrzymania i budowania
bazy klientów do upływu terminu kolejnego badania technicznego pojazdu, który był przedmiotem usługi.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników Administratora danych osobowych.
Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcą powierzonych danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne , podmioty działające na
zlecenie Administratora w tym. firmy informatyczne zajmujące się obsługą systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi
księgowe z tym, że podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.
Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy ,
podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z powierzeniem nam danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych :
------------------ dostępu do danych,
-------------- sprostowania danych,
----------- usunięcia danych (dotyczy celu marketingowego),
-------- ograniczenia przetwarzania,
------ przeniesienia danych.
--- prawo sprzeciwu polegające na tym iż Każda osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych. W razie wniesienia takiego sprzeciwu administrator nie może dalej przetwarzać danych osoby, która wniosła
sprzeciw, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, która wniosła sprzeciw.
Powyższe żądania, można skierować do Administratora danych osobowych Diagnocar II Sp. z o.o. ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie :
tel.kom. +48 660 313 341,
e-mail bytom2@diagnocar.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
Administrator danych osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia
żądania.

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych „RODO” - Diagnocar Sp. z o.o.
Drodzy Klienci
Pragniemy poinformować, iż w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku 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 sp rawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”) dokładamy
wszelkich starań i podejmujemy działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych,
mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom
nieupoważnionym. Działania prowadzone przez naszą firmę w zakresie ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecz nie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług związanych z badaniami technicznymi świadczonymi przez
Stację Kontroli Pojazdów w Bytomiu przy ul. Witczka 137 w tym z usługi powiadamiania o terminie następnego przeglądu technicznego
jest Diagnocar Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000375254, REGON 241810904, NIP 6272715118.
Cel przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w celu terminowego i prawidłowego wykonania usługi przeglądu technicznego pojazdu,
terminowego spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów
podatkowych oraz prawnie uzasadnionego ważnego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu i budowaniu bazy klientó w (w
celach marketingowych)
Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym lub do czasu upływu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, z którym jest związana wystawiona faktura (w przypadku jej wystawienia), a w celu utrzymania i budowania
bazy klientów do upływu terminu kolejnego badania technicznego pojazdu, który był przedmiotem usługi.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników Administratora danych osobowych.
Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcą powierzonych danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne , podmioty działające na
zlecenie Administratora w tym. firmy informatyczne zajmujące się obsługą systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi
księgowe z tym, że podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.
Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy ,
podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z powierzeniem nam danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych :
------------------ dostępu do danych,
-------------- sprostowania danych,
----------- usunięcia danych (dotyczy celu marketingowego),
-------- ograniczenia przetwarzania,
------ przeniesienia danych.
--- prawo sprzeciwu polegające na tym iż Każda osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych. W razie wniesienia takiego sprzeciwu administrator nie może dalej przetwarzać danych osoby, która wniosła
sprzeciw, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, która wniosła sprzeciw.
Powyższe żądania, można skierować do Administratora danych osobowych Diagnocar Sp. z o.o. ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie :
tel./fax +48 32 280-32-25
tel.kom. +48 728 887 260,
e-mail bytom1@diagnocar.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej
Administrator danych osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia
żądania.

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych „RODO” - Diagnocar II S.C.
Drodzy Klienci
Pragniemy poinformować, iż w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku 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 sp rawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”) dokładamy
wszelkich starań i podejmujemy działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych,
mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub udostępnieniem osobom
nieupoważnionym. Działania prowadzone przez naszą firmę w zakresie ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecz nie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług związanych z badaniami technicznymi świadczonymi przez
Stację Kontroli Pojazdów w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 280 b w tym z usługi powiadamiania o terminie następnego przeglądu
technicznego jest Diagnocar II s.c. z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 280b, 41-940 Piekary Śląskie, REGON 240247654, NIP
4980202067
Cel przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w celu terminowego i prawidłowego wykonania usługi przeglądu technicznego pojazdu,
terminowego spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów
podatkowych oraz prawnie uzasadnionego ważnego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu i budowaniu bazy klientów (w
celach marketingowych)
Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym lub do czasu upływu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, z którym jest związana wystawiona faktura (w przypadku jej wystawienia), a w celu utrzymania i budowania
bazy klientów do upływu terminu kolejnego badania technicznego pojazdu, który był przedmiotem usłu gi.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników Administratora danych osobowych.
Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcą powierzonych danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne, podmioty działające na
zlecenie Administratora w tym. firmy informatyczne zajmujące się obsługą systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi
księgowe z tym, że podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłączni e zgodnie z jego poleceniem.
Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z powierzeniem nam danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych :
------------------ dostępu do danych,
-------------- sprostowania danych,
----------- usunięcia danych (dotyczy celu marketingowego),
-------- ograniczenia przetwarzania,
------ przeniesienia danych.
--- prawo sprzeciwu polegające na tym iż Każda osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych. W razie wniesienia takiego sprzeciwu administrator nie może dalej przetwarzać danych osoby, która wniosła
sprzeciw, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, która wniosła sprzeciw.
Powyższe żądania, można skierować do Administratora danych osobowych Diagnocar II s.c. ul. Bytomska 280b, 41-940 Piekary Śląskie
tel.kom. +48 698 632 053
tel/fax 32 768 00 50
e-mail piekary@diagnocar.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej
Administrator danych osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia
żądania.

