Obowiązek informacyjny RODO - użyczenia/wynajem
samochodów testowych z floty VGP oraz udział Klientów
w centralnych aktywnościach eventowych
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str. 1

Audi Lellek Opole
I.

Obowiązek informacyjny RODO przy kontakcie mailowym Dealera z Klientem
w sprawie wynajmu/użyczenia dla Klienta

W odpowiedzi na Państwa zapytanie mailowe / telefoniczne o możliwość najmu/użyczenia
samochodu marki Audi, niniejszym informujemy, że współadministratorami Państwa
danych osobowych są: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(61-037), ul. Krańcowa 44, adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz
Autoryzowany Dealer marki Audi Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Opolska 2c 45960 Opole. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl
lub pisemnie na adres siedziby VGP. Zakres danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
dane kontaktowe (adres zamieszkania lub inny wskazany, numer telefonu, adres email), numer
prawa jazdy, w przypadku klientów korporacyjnych dane służbowe, miejsca zatrudnienia, firma
oraz numer NIP oraz dane generowane przez samochód. Dane pochodzą od Państwa
lub Państwa pracodawcy (w zależności od przypadku) i zostały nam przekazane przez
Autoryzowanego Dealera marki Audi, bądź wynikają z dokumentów. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu/użyczenia. Dane przetwarzane będą
w celu i na podstawie działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy najmu
samochodu, w celu udokumentowania wykonanej umowy na podstawie przepisów prawa;
w zakresie prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych (dowodowych),
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych i statystycznych.
Odbiorcami Państwa danych będą: agencja obsługująca CarPark marki Audi, firmy
świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych w związku z realizacją umowy najmu, w szczególności w zakresie usług IT, call center,
doradztwa prawnego, audytorzy, firma transportowa. Dane możemy udostępnić także
zakładowi ubezpieczeń, policji oraz straży miejskiej jako niezależnym administratorom.
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a po jej
zawarciu przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez
6 lat+1 rok licząc od końca roku. W odniesieniu do pozostałych celów przez czas, jaki jest
niezbędny do ich zrealizowania (okres ważności lub do czasu wniesienia sprzeciwu).
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe prawa można zrealizować
pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.
Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio z Autoryzowanym Dealerem. Mają
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
II.

Obowiązek informacyjny RODO dla Klienta – w momencie wydawania Klientowi
pojazdu przez Dealera

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO))

str. 2

Dostają Państwo niniejszą informację z uwagi na skorzystanie, za pośrednictwem dealera
marki Audi, z samochodów testowych należących do floty Volkswagen Group Polska sp.
z o.o.
Współadministratorami danych osobowych są: Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, adres
e-mail: daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz Autoryzowany Dealer marki Audi
Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.
Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie
na adres siedziby VGP. Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio
z Autoryzowanym Dealerem (e-mail iod@lellek.com.pl).
Przetwarzamy następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane
kontaktowe (adres zamieszkania lub inny wskazany, numer telefonu, adres email), numer prawa
jazdy, w przypadku klientów korporacyjnych dane służbowe, miejsca zatrudnienia, firma oraz
numer NIP oraz dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód.
Źródło pochodzenia Danych: dane pochodzą od Państwa lub od Państwa pracodawcy
(w zależności od przypadku) i zostały nam przekazane przez współadministratora –
Autoryzowanego Dealera Audi, bądź wynikają z dokumentów.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu (użyczenia) oraz
umowy ubezpieczenia.
Dane przetwarzane będą w celu i na podstawie:
•
wykonania umowy najmu (użyczenia) Pojazdu;
•
w celu udokumentowania wykonanej umowy, na podstawie przepisów prawa;
•
w zakresie prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych
(dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych
i statystycznych, w celu realizacji praw, aktualizacji danych, prowadzenia bazy
wynajmów;
•
dane pochodzące z komputera pokładowego Pojazdu oraz jego lokalizacji
w czasie rzeczywistym wykorzystywane będą w celu testowania rozwiązań
telemetrycznych w ramach naszego uzasadnionego interesu.
Odbiorcami danych osobowych będą: agencja obsługująca CarPark marki Audi, firmy
świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych w związku z realizacją umowy najmu, w szczególności w zakresie usług IT, call center,
doradztwa prawnego, audytorzy, firma transportowa. Dane możemy udostępnić także
zakładowi ubezpieczeń celem zawarcia umowy ubezpieczenia oraz policji oraz straży miejskiej
celem zapewnienia im możliwości skutecznego wykonywania ich obowiązków, jako
niezależnym administratorom.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok licząc od końca roku. W odniesieniu
do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez czas, jaki jest
niezbędny do ich zrealizowania tj. przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia
sprzeciwu.
str. 3

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku
przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać,
że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Powyższe prawa można
zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vwgroup.pl. Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio z Autoryzowanym Dealerem
Audi.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

str. 4

Audi Centrum Gliwice
I.

Obowiązek informacyjny RODO przy kontakcie mailowym Dealera z Klientem
w sprawie wynajmu/użyczenia dla Klienta

W odpowiedzi na Państwa zapytanie mailowe / telefoniczne o możliwość najmu/użyczenia
samochodu marki Audi, niniejszym informujemy, że współadministratorami Państwa
danych osobowych są: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(61-037), ul. Krańcowa 44, adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz
Autoryzowany Dealer marki Audi Auto Centrum Gliwice LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Portowa 2 44-100 Gliwice. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail
iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby VGP. Zakres danych: dane identyfikacyjne
(imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania lub inny wskazany, numer telefonu,
adres email), numer prawa jazdy, w przypadku klientów korporacyjnych dane służbowe,
miejsca zatrudnienia, firma oraz numer NIP oraz dane generowane przez samochód. Dane
pochodzą od Państwa lub Państwa pracodawcy (w zależności od przypadku) i zostały nam
przekazane przez Autoryzowanego Dealera marki Audi, bądź wynikają z dokumentów.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu/użyczenia. Dane
przetwarzane będą w celu i na podstawie działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania
umowy najmu samochodu, w celu udokumentowania wykonanej umowy na podstawie
przepisów prawa; w zakresie prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych
(dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych
i statystycznych. Odbiorcami Państwa danych będą: agencja obsługująca CarPark marki
Audi, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające
przetwarzania danych w związku z realizacją umowy najmu, w szczególności w zakresie usług
IT, call center, doradztwa prawnego, audytorzy, firma transportowa. Dane możemy udostępnić
także zakładowi ubezpieczeń, policji oraz straży miejskiej jako niezależnym administratorom.
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a po jej
zawarciu przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez
6 lat+1 rok licząc od końca roku. W odniesieniu do pozostałych celów przez czas, jaki jest
niezbędny do ich zrealizowania (okres ważności lub do czasu wniesienia sprzeciwu).
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe prawa można zrealizować
pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.
Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio z Autoryzowanym Dealerem. Mają
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
II.

Obowiązek informacyjny RODO dla Klienta – w momencie wydawania Klientowi
pojazdu przez Dealera

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO))

str. 5

Dostają Państwo niniejszą informację z uwagi na skorzystanie, za pośrednictwem dealera
marki Audi, z samochodów testowych należących do floty Volkswagen Group Polska sp.
z o.o.
Współadministratorami danych osobowych są: Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, adres
e-mail: daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz Autoryzowany Dealer marki Audi
Auto Centrum Gliwice LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice.
Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie
na adres siedziby VGP. Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio
z Autoryzowanym Dealerem (e-mail iod@lellek.com.pl).
Przetwarzamy następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane
kontaktowe (adres zamieszkania lub inny wskazany, numer telefonu, adres email), numer prawa
jazdy, w przypadku klientów korporacyjnych dane służbowe, miejsca zatrudnienia, firma oraz
numer NIP oraz dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód.
Źródło pochodzenia Danych: dane pochodzą od Państwa lub od Państwa pracodawcy
(w zależności od przypadku) i zostały nam przekazane przez współadministratora –
Autoryzowanego Dealera Audi, bądź wynikają z dokumentów.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu (użyczenia) oraz
umowy ubezpieczenia.
Dane przetwarzane będą w celu i na podstawie:
•
wykonania umowy najmu (użyczenia) Pojazdu;
•
w celu udokumentowania wykonanej umowy, na podstawie przepisów prawa;
•
w zakresie prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych
(dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych
i statystycznych, w celu realizacji praw, aktualizacji danych, prowadzenia bazy
wynajmów;
•
dane pochodzące z komputera pokładowego Pojazdu oraz jego lokalizacji
w czasie rzeczywistym wykorzystywane będą w celu testowania rozwiązań
telemetrycznych w ramach naszego uzasadnionego interesu.
Odbiorcami danych osobowych będą: agencja obsługująca CarPark marki Audi, firmy
świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych w związku z realizacją umowy najmu, w szczególności w zakresie usług IT, call center,
doradztwa prawnego, audytorzy, firma transportowa. Dane możemy udostępnić także
zakładowi ubezpieczeń celem zawarcia umowy ubezpieczenia oraz policji oraz straży miejskiej
celem zapewnienia im możliwości skutecznego wykonywania ich obowiązków, jako
niezależnym administratorom.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok licząc od końca roku. W odniesieniu
do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez czas, jaki jest
niezbędny do ich zrealizowania tj. przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia
sprzeciwu.
str. 6

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku
przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać,
że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Powyższe prawa można
zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vwgroup.pl. Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio z Autoryzowanym Dealerem
Audi.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

str. 7

Audi Lellek Katowice
I.

Obowiązek informacyjny RODO przy kontakcie mailowym Dealera z Klientem
w sprawie wynajmu/użyczenia dla Klienta

W odpowiedzi na Państwa zapytanie mailowe / telefoniczne o możliwość najmu/użyczenia
samochodu marki Audi, niniejszym informujemy, że współadministratorami Państwa
danych osobowych są: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(61-037), ul. Krańcowa 44, adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz
Autoryzowany Dealer marki Audi Katowice - LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. Oddział
w Katowicach ul. Opolska 2c 45-960. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem
e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby VGP. Zakres danych: dane
identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania lub inny wskazany,
numer telefonu, adres email), numer prawa jazdy, w przypadku klientów korporacyjnych dane
służbowe, miejsca zatrudnienia, firma oraz numer NIP oraz dane generowane przez samochód.
Dane pochodzą od Państwa lub Państwa pracodawcy (w zależności od przypadku) i zostały
nam przekazane przez Autoryzowanego Dealera marki Audi, bądź wynikają z dokumentów.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu/użyczenia. Dane
przetwarzane będą w celu i na podstawie działań zmierzających do zawarcia oraz wykonania
umowy najmu samochodu, w celu udokumentowania wykonanej umowy na podstawie
przepisów prawa; w zakresie prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych
(dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych
i statystycznych. Odbiorcami Państwa danych będą: agencja obsługująca CarPark marki
Audi, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające
przetwarzania danych w związku z realizacją umowy najmu, w szczególności w zakresie usług
IT, call center, doradztwa prawnego, audytorzy, firma transportowa. Dane możemy udostępnić
także zakładowi ubezpieczeń, policji oraz straży miejskiej jako niezależnym administratorom.
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a po jej
zawarciu przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez
6 lat+1 rok licząc od końca roku. W odniesieniu do pozostałych celów przez czas, jaki jest
niezbędny do ich zrealizowania (okres ważności lub do czasu wniesienia sprzeciwu).
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe prawa można zrealizować
pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.
Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio z Autoryzowanym Dealerem. Mają
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
II.

Obowiązek informacyjny RODO dla Klienta – w momencie wydawania Klientowi
pojazdu przez Dealera

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO))
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Dostają Państwo niniejszą informację z uwagi na skorzystanie, za pośrednictwem dealera
marki Audi, z samochodów testowych należących do floty Volkswagen Group Polska sp.
z o.o.
Współadministratorami danych osobowych są: Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, adres
e-mail: daneosobowe@vw-group.pl (VGP) oraz Autoryzowany Dealer marki Audi
Katowice - LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Katowicach ul. Opolska 2c 45-960.
Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie
na adres siedziby VGP. Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio
z Autoryzowanym Dealerem (e-mail iod@lellek.com.pl).
Przetwarzamy następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane
kontaktowe (adres zamieszkania lub inny wskazany, numer telefonu, adres email), numer prawa
jazdy, w przypadku klientów korporacyjnych dane służbowe, miejsca zatrudnienia, firma oraz
numer NIP oraz dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód.
Źródło pochodzenia Danych: dane pochodzą od Państwa lub od Państwa pracodawcy
(w zależności od przypadku) i zostały nam przekazane przez współadministratora –
Autoryzowanego Dealera Audi, bądź wynikają z dokumentów.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu (użyczenia) oraz
umowy ubezpieczenia.
Dane przetwarzane będą w celu i na podstawie:
•
wykonania umowy najmu (użyczenia) Pojazdu;
•
w celu udokumentowania wykonanej umowy, na podstawie przepisów prawa;
•
w zakresie prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwalnych
(dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych
i statystycznych, w celu realizacji praw, aktualizacji danych, prowadzenia bazy
wynajmów;
•
dane pochodzące z komputera pokładowego Pojazdu oraz jego lokalizacji
w czasie rzeczywistym wykorzystywane będą w celu testowania rozwiązań
telemetrycznych w ramach naszego uzasadnionego interesu.
Odbiorcami danych osobowych będą: agencja obsługująca CarPark marki Audi, firmy
świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych w związku z realizacją umowy najmu, w szczególności w zakresie usług IT, call center,
doradztwa prawnego, audytorzy, firma transportowa. Dane możemy udostępnić także
zakładowi ubezpieczeń celem zawarcia umowy ubezpieczenia oraz policji oraz straży miejskiej
celem zapewnienia im możliwości skutecznego wykonywania ich obowiązków, jako
niezależnym administratorom.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok licząc od końca roku. W odniesieniu
do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez czas, jaki jest
niezbędny do ich zrealizowania tj. przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia
sprzeciwu.
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Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku
przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać,
że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Powyższe prawa można
zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vwgroup.pl. Mogą się Państwo również skontaktować bezpośrednio z Autoryzowanym Dealerem
Audi.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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