POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
GRUPY CYGAN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

a)

1) administratorem Państwa danych osobowych jako
naszych klientów jest Grupa Cygan, która obejmuje
następujące firmy, działające jako
współadministratorzy:

c)

a)
b)
c)
d)
e)

Cygan Sp. z o.o.,
Cygan Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. – główny
administrator
TM AUTO – Beata Cygan-Przygońska
TMFlota Sp. z o.o.
TMFlota Spółka z Ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.

Dane głównego administratora:
Cygan Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
z siedzibą w Markach, al. Józefa Piłsudskiego 2B.
Telefon: 22 763 70 00
2) przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od
Państwa w drodze dobrowolnej zgody – w związku z
zainteresowaniem naszą ofertą lub informacje, które
przekazali nam Państwo w związku z korzystaniem z
naszych usług lub zawartymi umowami.
3) W szczególności możemy przetwarzać następujące
Państwa dane osobowe:
a) w przypadku klientów indywidualnych – dane
identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL), dane
kontaktowe(np. numer telefonu lub e-mail) oraz
inne informacje, niezbędne do zawarcia umowy,
takie jak na przykład wysokość dochodów czy
miejsce zatrudnienia – w przypadku, gdy dokonują
Państwo zakupów na kredyt;
b) w przypadku klientów biznesowych – dane firmy
(np. nazwa, numer NIP, adres czy siedziba) oraz
dane osób, które działają w imieniu firmy lub ją
reprezentują.
4) Nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym
charakterze (tzw. „danych wrażliwych”).
5) Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji świadczonych przez nas
usług - zgodnie z Państwa dyspozycją lub
treścią zawartej umowy ;
b) w celu marketingu usług własnych,
prowadzenia programów lojalnościowych i
kontaktu z Państwem;
c) w celu poprawy jakości obsługi, rozwoju
produktu
oraz
prowadzenia
badań
satysfakcji.
6) Państwa dane mogą być powierzone firmom
współpracującym z nami przy realizacji Państwa
zleceń a w szczególności firmom z grupy Toyota w
Polsce, z którymi współpracujemy w celu wykonania
zawartej umowy, tj., odpowiednio do zakresu
i przedmiotu umowy:

b)

d)

Toyota Motor Poland - oficjalny dystrybutor
samochodów i części zamiennych,
Toyota Motor Manufacturing Poland producent manualnych skrzyń biegów oraz
silników benzynowych i Diesla,
Toyota Bank Polska - dostawca usług
finansowych,
Toyota Leasing Polska - dostawca usług
leasingowych.

7) Dane kontaktowe naszych partnerów, których
wskazaliśmy w punkcie 6 znajdują się na stronie
internetowej:
https://www.toyota.pl/world-oftoyota/about-toyota/kontakt.json
8) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zawarta z Państwem umowa lub dobrowolna zgoda
oraz uzasadniony interes prawny administratora
w odniesieniu do marketingu usług własnych a także
powierzania danych w ramach grupy Toyota w Polsce
w celu prowadzenia badań satysfakcji oraz rozwoju
produktu.
9) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez
Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy
informacji o historii Państwa zamówień i zakupów,
aby
zapewnić Państwu
możliwość
serwisu
gwarancyjnego, pogwarancyjnego a także sprzedaży
części i akcesoriów, co może być niemożliwe lub
bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych
danych.
10) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w
trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam
realizację niektórych z uprawnień wynikających z
treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie
również skuteczna wobec danych niezbędnych do
wykonania umowy lub danych, które zobowiązani
jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
12) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie
podanych przez Państwa danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
13) ani my jako administrator, ani żaden podmiot,
któremu zostaną powierzone podane przez Państwa
dane osobowe nie stosuje automatycznego
profilowania danych osobowych w rozumieniu RODO
ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji
opartych na profilowaniu.

