
POLITYKA PRYWATNOŚCI AUTO-FRANCE SP.Z O.O. SP.K. 

1. Definicje 
a. Administrator - AUTO-FRANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Miodowej 31/B, adres do korespondencji:  
Ul. Wiśniowa 8, 55-330 Lutynia, NIP: 8943130128, REGON: 380626989, numer telefonu: 71 317 77 
79, 

b. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej  
tj. osobie którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, 

c. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności, 
d. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

e. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Administratora np. osoba dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego lub 
w lokalu Administratora, osoba kierująca do Administratora zapytanie w formie email lub 
telefonicznie, 

f. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem 
www.auto-france.com.pl, 

g. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem  
sklep.auto-france.com.pl, 

h. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca ze Sklepu 
internetowego.  

 
2. Zasady przetwarzanie danych przez Administratora 

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością 
gospodarczą, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w tym w szczególności z RODO. 
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje  
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. 
Administrator dba o to, by dane były zbierane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wskazanego celu  
i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich 
bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. 
 

3. Kontakt z Administratorem 
Kontakt z Administratorem może być realizowany poprzez adres e-mail: info@auto-france.com.pl lub adres 
korespondencyjny: Auto-France sp. z o.o. sp. k., ul. Wiśniowa 8, 55-330 Lutynia. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania danych poprzez adres e-mail: kg@auto-france.com.pl.  
 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
a. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub przeglądaniem 

Strony internetowej  
i. Rejestracja w Sklepie internetowym 

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych 
Użytkowników (tj. osób fizycznych/podmiotów posiadających konto w Sklepie 
internetowym). Od osób, które dokonują rejestracji w Sklepie internetowym wymaga 



podania danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj.: nazwę firmy, adres siedziby, 
NIP, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres siedziby, imię i nazwisko osoby kontaktowej  
w relacji z Administratorem, adres email, telefon kontaktowy. Podanie powyższych danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy  
o świadczenie usług drogą elektroniczną (świadczenie usług związanych z prowadzeniem  
i obsługą konta w Sklepie internetowym, kontakt w celach związanych ze świadczeniem 
usług).  
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy 
o świadczenie usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
 

ii. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym 
Złożenie zamówienia (zakup towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się  
z przetwarzaniem jego danych osobowych podanych przy rejestracji lub w trakcie składania 
zamówienia. Podanie danych o których mowa w ppkt „i” jest dobrowolne, ale niezbędne do 
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Niezależnie od formy zamówienia (on-line, 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) dane osobowe są przetwarzane  
w celu: 

1. zawierania i wykonywania umów sprzedaży (w tym m.in. do kontaktowania się  
w celach związanych z realizacją zamówienia, wysyłką towaru, obsługą zwrotów  
i reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do 
wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

2. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym m.in. 
obowiązków podatkowych, rachunkowych) - podstawą prawną przetwarzania jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), 

3. ustalenia, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 

4. określenia zainteresowań osób korzystających ze Sklepu internetowego poprzez 
monitorowanie wyszukiwanych słów kluczowych w celu dostosowania oferty Sklepu 
internetowego do potrzeb Użytkowników - podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 

iii. Działania marketingowe 
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego w celu 
realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do 
jego preferencji  -  podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 

2. prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu drogą 
elektroniczną informacji handlowych oraz powiadomień o interesujących ofertach 
(Newsletter), a także podejmowaniu działań telemarketingowych - podstawą prawną 
przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

Jeżeli Użytkownik Sklepu internetowego wyraził zgodę na otrzymywanie informacji 
marketingowych na wskazany przez siebie adres email lub numer telefonu (marketing 
bezpośredni) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wysłania takich 
informacji. Zgoda może być cofnięta przez Użytkownika w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 



iv. Formularz kontaktowy 
Administrator umożliwia Użytkownikom Sklepu internetowego skontaktowanie się z nim 
przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza 
kontaktu wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres email. 
Podanie powyższych danych jest niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem  
i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji 
nadawcy oraz obsługi przesłanego przez niego zapytania.  
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  
o świadczenie usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
 

v. Przeglądanie Strony internetowej lub korzystanie ze Sklepu internetowego 
Podczas przeglądania przez Użytkownika Strony internetowej lub korzystania ze Sklepu 
internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, takie jak adres IP przypisany do 
komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawy Internetu, dane nawigacyjne 
odzwierciedlające aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, a także inne 
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.  
 

vi. Pliki cookies 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika 
(komputerze, smartfonie, tablecie itp.) w związku z przeglądaniem przez niego Strony 
internetowej lub korzystaniem ze Sklepu internetowego. Administrator wykorzystuje dwa 
rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne (pliki tymczasowe) są przechowywane  
w urządzeniu dopóki Użytkownik nie wyloguje się lub nie zamkniecie przeglądarki. Trwałe 
pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub 
do czasu ich usunięcia. 
 
Pliki cookies własne: 

1. podstawowe - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu internetowego, 
logowanie (zapamiętywanie hasła), poruszanie się po Sklepie internetowym 
(utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła), 
dokonywanie zakupów. Zapisanie ich jest niezbędne do korzystania ze Sklepu 
internetowego, 

2. funkcjonalne - pliki, które pozwalają zapamiętać ustawienia i preferencje 
Użytkownika, 

3. statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu 
korzystania ze Sklepu internetowego, określania zainteresowań osób korzystających 
ze Sklepu internetowego, 

4. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Sklepie 
internetowym. 

 
Pliki cookies zewnętrzne: 

1. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentowania na Stronie 
internetowej mapy wskazującej lokalizację przedsiębiorstwa Administratora za 
pomocą serwisu internetowego maps.google.com. 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies są przetwarzane przez 
Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
w szczególności w celu poprawy jakości i funkcjonalności tych usług, efektywnego 
udostępniania Użytkownikom treści zawartych na Stronie internetowej lub w Sklepie 



internetowym, zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów 
informatycznych, tworzenia analiz statystycznych przydatnych przy dostosowywaniu oferty 
Sklepu internetowego do zainteresowań Użytkowników. 

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  
o świadczenie usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

Użytkownik może w każdym czasie zdecydować czy zezwala na zapisywanie plików cookies 
na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki 
internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies są dostępne  
w ustawieniach przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może ograniczyć 
zapis plików cookies do określonych ich rodzajów, a także całkowicie wyłączyć obsługę 
plików cookies odnośnie konkretnej witryny internetowej lub w ogólności.       

Administrator informuje, że wyłączenie/ograniczenie obsługi plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej może utrudniać lub uniemożliwiać przeglądanie Strony 
internetowej oraz korzystanie ze Sklepu internetowego. 

b. Przetwarzanie danych w związku ze złożeniem zamówienia (zakupem towaru) poza Sklepem 
internetowym 
Złożenie zamówienia na towary (zakup towarów) oferowane przez Administratora wiąże się  
z przetwarzaniem danych osobowych osoby składającej zamówienie/dokonującej zakupu, a także 
osób umocowanych do działania na jej rzecz (np. pracowników). Niezależnie od formy zamówienia 
(telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w lokalu Administratora ) dane osobowe 
są przetwarzane w celu: 

i. zawierania i wykonywania umów sprzedaży (w tym m.in. do kontaktowania się w celach 
związanych z realizacją zamówienia, wysyłką towaru, obsługą zwrotów i reklamacji)  
- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy 
sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

ii. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym m.in. 
obowiązków podatkowych, rachunkowych) - podstawą prawną przetwarzania jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), 

iii. ustalenia, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami  
- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora  
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na ochronie jego praw. 
 

c. Dane osobowe w relacjach biznesowych niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem działalności 
Administratora 
W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe 
potencjalnych partnerów biznesowych oraz partnerów biznesowych w następujących celach: 

i. związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością, 

ii. zawierania i wykonywania umów łączących Administratora z partnerem biznesowym - 
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 
6 ust. 1 lit b RODO) 

iii. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym m.in. 
obowiązków podatkowych, rachunkowych) - podstawą prawną przetwarzania jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), 



iv. ustalenia, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 
1 lit f RODO), polegający na ochronie jego praw.  

W  związku ze współpracą z partnerami biznesowymi Administrator przetwarza także dane 
kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem. Administrator 
zbiera i przetwarza ww. dane w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz 
podtrzymania kontaktów z nimi.  
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.  

 
d. Korespondencja e-mail lub drogą tradycyjną 

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, 
niezwiązanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej 
korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta 
korespondencja. 
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 
 

e. Kontakt telefoniczny 
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych  
z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych 
osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.  
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 
 

f. Rekrutacja 
W ramach rekrutacji pracowników Administrator wymaga przekazania danych osobowych wyłącznie 
w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy. W przypadku, gdy kandydat na stanowisko pracy 
zawrze w podaniu o pracę (CV, życiorys) dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża 
zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe 
kandydatów są przetwarzane w celu: 

i. wykonania przez Administratora obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa,  
w szczególności przepisy prawa pracy, w związku z procesem zatrudnienia – podstawą 
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c 
RODO), 

ii. ustalenia, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 
1 lit f RODO), 

iii. przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
iv.  w przypadku podania przez kandydata dodatkowych danych (niewymaganych przepisami 

prawa) dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - podstawą 
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 
 

5. Uprawnienia Osób, których dane dotyczą  
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych – w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne, 



b. dostępu do danych – tj. uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe ją 
dotyczące,  a jeżeli ma to miejsce, to prawo do: 

i. uzyskania dostępu do tych danych, 
ii. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych 

osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie 
przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie 
planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących na 
mocy RODO, w szczególności o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle 
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz  
o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy, 

iii. uzyskania kopii danych, 
c. przeniesienia danych  – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową, 

wyrażoną zgodą lub w sposób zautomatyzowany, Administrator wydaje dane osobie, która je 
dostarczyła i które ją dotyczą w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy albo wedle żądania 
osoby, której dane dotyczą, przekazuje te dane innemu podmiotowi (pod warunkiem, że pozwalają 
na to warunki techniczne po stronie Administratora, jak i podmiotu któremu dane mają być 
przekazane), 

d. ograniczenia przetwarzania danych – w następujących przypadkach:  
i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ogranicza ich 

przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości tych danych, 
ii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przy czym zamiast usunięcia danych osoba, 

której dane dotyczą zażąda ograniczenia ich przetwarzania, 
iii. gdy dane nie są już niezbędne do realizacji żadnego z celów dla których zostały zebrane, ale 

są potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony jej roszczeń,  
iv. wobec przetwarzania danych został wniesiony sprzeciw o którym mowa w pkt 6 „i.” 

– Administrator ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze 
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane takiej 
osoby, 

e. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, ma ona prawo ją wycofać w każdym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody, 

f. usunięcia danych – w następujących przypadkach:  
i. dane nie są już niezbędne do realizacji żadnego z celów dla których zostały zebrane,  

ii. została cofnięta zgoda na przetwarzane danych (w zakresie w jakim dane były przetwarzane 
w oparciu o zgodę), 

iii. wobec przetwarzania danych został wniesiony sprzeciw o którym mowa w pkt 6 „ii”,  
iv. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,  
v. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, 
vi. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego na 

rzecz dziecka. 
 

6. Prawo sprzeciwu 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora  
w następujących przypadkach: 

i. Jeżeli przetwarzanie danych (w tym profilowanie) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) osoba, której dane dotyczą, 



może sprzeciwić się temu przetwarzaniu w każdym czasie, przy czym sprzeciw powinien zawierać 
uzasadnienie i podlega ocenie przez Administratora. 

ii. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane 
dotyczą może sprzeciwić się temu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) w każdym czasie, bez 
podawania przyczyny. 

 
7. Realizacja praw o których mowa w pkt 5-6 

Wniosek dotyczący realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych należy złożyć pisemnie na 
adres: Auto-France sp. z o.o. sp. k. ul. Wiśniowa 8, 55-330 Lutynia albo poprzez email na adres  
info@auto-france.com.pl. Wniosek powinien możliwie precyzyjnie określać z jakiego uprawnienia chce 
skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie 
emaili z ofertą handlową), jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).  
 

8. Skarga 
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy 
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
9. Udostępnianie danych (odbiorcy danych) 

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są lub mogą zostać ujawniane podmiotom zewnętrznym, 
w tym w szczególności: 

a. dostawcom narzędzi teleinformatycznych oraz podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów 
teleinformatycznych, 

b. dostawcom oprogramowania, 
c. podmiotom obsługującym płatności, takim jak banki i operatorzy płatności, 
d. podmiotom świadczącym usługi audytowe, prawne, konsultingowe, księgowe i rachunkowe, 

doradztwa podatkowego, 
e. podmiotom prowadzącym działalność kurierską (w związku z realizacją zamówień), 
f. producentowi, dystrybutorowi towaru, gwarantowi (w przypadku reklamacji na towar), 
g. organom publicznym na ich uzasadnione żądanie. 

 
10. Czas przechowywania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. 
W przypadku gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi: 

a. niezbędność do zawarcia i wykonania umowy – dane są przetwarzane przez czas trwania umowy,  
b. przepis prawa – dane są przetwarzane przez czas określony przez ten przepis prawa, najczęściej  

w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,  
c. uzasadniony interes Administratora – dane są przetwarzane przez czas umożliwiający realizację tego 

interesu lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, 
d. zgoda - dane są przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

 
Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (okres przedawnienia roszczeń), a po tym czasie 
jedynie w zakresie w jakim dopuszcza lub wymaga tego przepis prawa.   

 
11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane nie są przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
 



12. Automatyczna przetwarzanie danych osobowych 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie  profilowania). 
 

13. Zasady bezpieczeństwa 
Administrator zaleca następujące zasady bezpieczeństwa przy przeglądaniu Strony internetowej lub 
korzystaniu ze Sklepu internetowego: 

a. ustanowienie loginu i hasła dostępu do konta w sposób utrudniający ich odszyfrowanie przez osoby 
trzecie (zalecany ciąg minimum 8 znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego), 

b. wylogowanie się ze strony sklep.auto-france.com.pl każdorazowo po zakończonej sesji,  
c. zachowanie loginu i hasła w tajemnicy,  
d. korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków  

w poszukiwaniu wirusów, 
e. korzystanie ze Strony internetowej i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych 

komputerów i in. urządzeń końcowych (smartfonów, tabletów itp.), na których zainstalowano 
wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. 
 

14. Zasady usuwanie konta w Sklepie internetowym 
W każdym czasie Użytkownik może żądać usunięcia swojego konta w Sklepie internetowym poprzez wysłanie 
wiadomość email na adres: info@auto-france.com.pl. Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu 
żądania, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Odtworzenie takiego 
konta nie jest możliwe. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie internetowym wymaga 
ponownego podania danych osobowych niezbędnych do rejestracji i realizacji zamówienia. 
 

15. Postanowienia końcowe 
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec 
zmianie.  

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od  06.08.2020 roku. 

 
 

 

 


