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Rozporzadzeniem UE o Ochronie Danych Osobowych/RODO, stosowanym od 25.05.2018
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Konstruktor Łukasz Wata z siedzibą w Szczekociny ul. Polna 3, prowadzącym działalność w
siedzibie pod adresem ul. Spółdzielcza 2, 28-340 Sędziszów. Właściciel stron internetowych www.konstruktor-grupa.pl , www.konstruktor-dachy.pl , www.konstruktor-serwis.pl .
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@konstruktor-grupa.pl,
adres pocztowy: Konstruktor Łukasz Wata, ul. Spółdzielcza 2, 28-340 Sędziszów z dopiskiem „RODO”.
Skąd mamy Twoje dane?
Wszelkie dane posiadane na temat klientów otrzymaliśmy od Ciebie:
- podczas wykonywania przeglądów rejestracyjnych na naszej Stacji Kontroli Pojazdów TJE/012/P,
- w procesie przygotowania zlecenia wykonania napraw, obsługi serwisowej pojazdów,
- przyjmowania zamówień specjalnych na części, narzędzia i akcesoria,
- wykonywania wycen materiałów oraz usług budowlanych.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Konstruktor Łukasz
Wata?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania usług i realizacji Twoich zamówień w tym do:
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizacji zamówień,
- świadczeniu usługi przypominania o ustalonych terminach napraw,
- świadczeniu usługi przypominania o terminie przeglądu rejestracyjnego,
- informowaniu o zakończeniu wykonywania usług i gotowości pojazdu do przekazania Tobie,
- informowaniu o wykonaniu wycen i gotowości materiałów do odbioru,
- prowadzeniu akcji marketingowo - informacyjnych na rzecz klientów.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Konstruktor Łukasz Wata w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane
dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby Konstruktor Łukasz Wata. Usługi smsowe realizowe
na za pośrednictwem spółek ComVision sp. z o.o. oraz IT.NORCOM Sp. z o.o. Sp. k. spełniających najwyższe standardy w ochronie danych osobowych kientów. Przekazane dane podmiotom zewnętrznych
przetwarzane są tylko na potrzeby Konstruktor Łukasz Wata.
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