POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania i realizacji Państwa wniosku przez firmy:
Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy,
Opel Poland Sp. z o.o., Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa, Polska oraz
Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o., ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice, Polska,
działających w charakterze administratorów danych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
Jako administratorzy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujący sposób:
Dane obowiązkowe oznaczono „*”
1.

Dane do identyfikacji i kontaktu:
(Tytuł*, imię i nazwisko*, nazwa firmy*, adres email*, nr tel.*, adres pocztowy, data urodzenia,
nr karty Frequent Flyer, specyfikacja informacji
prasowych, dane rejestracyjne*)

Cel (Cele)
Kontakt, komunikacja i realizacja wniosku.
W szczególności: rejestracja oraz zgłoszenia związane
z wydarzeniami marki Opel, zarządzanie kontaktami,
zarządzanie obsługą wydarzeń, wysyłka informacji
prasowych, korzystanie z parku prasowego
samochodów testowych.

Elementy danych oznaczone symbolem „*” są obowiązkowe i konieczne do zrealizowania Państwa wniosku, w tym do
zgłoszeń udziału w wydarzeniach marki Opel. W związku z tym są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych.
W przypadku odmowy podania danych realizacja Państwa wniosku nie będzie możliwa, w tym nie będą mogli Państwo
brać udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz otrzymywać od nas stosownych informacji.
Wyżej wymienione dane będą przechowywane dla realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu przez okres
10 lat, liczonych od zakończenia roku zgłoszenia.
Odbiorcy
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym
odbiorcom:
Dane

Cel (Cele)

Odbiorca (Odbiorcy)

Dane do identyfikacji i
kontaktu:
Tytuł*, imię i nazwisko*,
nazwa firmy*, adres e-mail*,
nr tel.*, adres pocztowy,
data urodzenia, nr karty
Frequent Flyer, specyfikacja
informacji prasowych, dane
rejestracyjne*

Realizacja wniosku.
W szczególności:
rejestracja oraz
zgłoszenia związane
z wydarzeniami marki
Opel, zarządzanie
kontaktami,
zarządzanie obsługą
wydarzeń, wysyłka
informacji prasowych,
korzystanie z parku
prasowego
samochodów
testowych.

Opel Automobile GmbH, Opel Poland Sp. z o.o. oraz Opel
Manufacturing Poland Sp. z o.o. udostępniają również
Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom
przetwarzającym (np. dostawcom usług IT), aby wspierać
realizację celów wskazanych powyżej.
W szczególności, Państwa dane osobowe udostępniane są
następującym dostawcom usług:
Event Optimization UG,
Dora-Schref-Strasse 30,
55130 Mainz, Niemcy
Event-Life-Solutions! KG,
Bertha-von-Suttner-Weg 17,
50374 Erftstadt, Niemcy
Odbiorca Salce Colada znajduje się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG) w Szwajcarii, tj. w kraju
nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych.
Jednakże jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie
adekwatności dla Szwajcarii.

Przysługujące Państwu prawa
Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo
do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e) lub f) RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy pamiętać, że przysługujące Państwu prawa wymienione powyżej są ograniczone określonymi wymogami
prawnymi i mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami drogą poczty
elektronicznej: Opel.database@opel.com
Jako administrator możemy zaktualizować Państwa dane osobowe w dowolnym czasie (np. w przypadku zmiany
Państwa adresu). W takim przypadku prosimy o wysłanie e-maila na adres: Opel.database@opel.com
Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt:
Niemcy: z Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Postbox 31 63, 65021 Wiesbaden lub: Gustav-Stresemann-Ring 1,
65189 Wiesbaden; e-mail: poststelle{at}datenschutz.hessen{dot}de; Homepage: http://www.datenschutz.hessen.de
Polska: z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie
www urzędu.

Prawo do wycofania zgody
Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie (w tym celu prosimy skontaktować się z nami drogą
poczty elektronicznej: opel.database@opel.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.
Kontakt:
Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy, telefon: +49 (0)6142 - 911 9800, e-mail:
kontakt@opel-infoservice.de
Opel Poland Sp. z o.o., Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa, Polska, telefon +48 22 209 16 00
Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o., ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice, Polska, telefon +48 32 270 90 00
We wszystkich sprawach dotyczących prywatności, prosimy kontaktować się z nami drogą poczty elektronicznej:
opel.database@opel.com
Adres pocztowy: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main,
Niemcy
e-mail: Datenschutz@opel.com

