
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI 

 
Opracowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 
Administratorem oraz podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest AUTOMICRO sp. z o. o. z 
siedzibą: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, adres biura i korespondencyjny: ul. Powsińska 69/71, 02-
903 Warszawa. 
 
AUTOMICRO jest właścicielem marek oraz serwisów internetowych: Ligier Polska, www.ligierpolska.com.pl, 
www.automicro.pl, www.automini.pl, www.minicardirect.pl, profil Facebook: @ligiermicrocarpolska, profil 
Instagram: @ligier_polska. Niniejsza polityka prywatności i zarządzania danymi dotyczy w równym stopniu 
danych zbieranych bezpośrednio lub przesyłanych za pośrednictwem wszystkich wyżej wymienionych 
serwisów. 
 
AUTOMICRO zidentyfikowała procesy przetwarzania danych i określiła zagrożenia z nimi związane.  
Został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: 
biuro@automicro.pl , bezpośrednio w siedzibie firmy lub telefonicznie. 
 
AUTOMICRO, na potrzeby realizacji swoich zobowiązań,: 

 zbiera, 

 przechowuje, 

 usuwa, 

 opracowuje oraz 

 udostępnia 
dane, a w szczególności: 

 nazwisko i imiona, 

 adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, 

 kontaktowy numer telefonu, 

 adres e-mail, 

 numer ewidencyjny NIP w przypadku podmiotów biznesowych, 

 inne dane, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków, np. numer nadwozia 
pojazdu (VIN). 

 
Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie za zgodą oraz w celu wykonania umowy z osobą, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby. 
Dokładamy starań, aby przekazując nam swoje dane robili to Państwo dobrowolnie, konkretnie dla danego 
celu, świadomie oraz jednoznacznie. 
W szczególności zbieramy i przetwarzamy dane na potrzeby: 

 zawarcia i realizacji umowy (dostawy towarów, świadczenia usług lub prowadzenia współpracy); 

 dostarczenia informacji handlowych lub złożenia ofert na Państwa żądanie 

 prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; 

 sprzedaży produktów i usług; 

 prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi 
podmiotami; 

 dochodzenia roszczeń; 

 archiwizacji; 

 udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski; 

 prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 

 wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

 udzielona zgoda; 

 konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 
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 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

 
Zgodnie z wytycznymi ustawy RODO nie zbieramy osobnej zgody na przetwarzanie danych w przypadku, gdy 
przetwarzanie danych jest niezbędne do:  

 realizacji umowy, np. zamówienia złożonego telefonicznie lub poprzez typowo stosowane przez nas 
kanały przyjmowania zamówień, 

 udzielenia informacji handlowej lub złożenia oferty na wyraźne Państwa żądanie, 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. z uwagi na  przepisy o rachunkowości, 
jednocześnie potwierdzamy, że zebrane w ten sposób dane nie będą użytkowane w innych celach, niż tylko 
związane z realizacją w/w działań. 
 
Informujemy, że w związku z charakterem naszej działalności i sposobem organizacji firmy, w toku realizacji 
działań wynikających bezpośredni z charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, Państwa dane 
osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: 

 współpracującym firmom kurierskim – na potrzeby realizacji zawartej umowy, 

 administratorowi systemu magazynowo-księgowego, w którym utrzymywane są zapisy wszystkich 
dokumentów księgowych firmy, 

 współpracującym z nami kancelarii prawnej oraz biuru księgowemu. 

 podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Wyżej wymienione przekazania, wynikające bezpośrednio ze sposobu organizacji pracy nie wymagają ustalenia 
osobnej zgody na ich wykonanie. 
 
Jednocześnie, realizując politykę współpracy z naszą siecią dealerską oraz serwisową, możemy proponować 
przekazanie lub przeniesienie Państwa danych osobowych do innych podmiotów, każdorazowo uzyskując od 
Was zgodę na takie działanie. Zgoda ta będzie uzyskiwana zgodnie z wybranym przez Państwa kanałem 
komunikacji, co oznacza, że może być wyrażona również ustnie w trakcie rozmowy bezpośredniej lub 
telefonicznej. 
 
W oparciu o zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Państwa dane mogą być przekazywane 
procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w jej imieniu. 
 
Państwa dane mogą być w sposób automatyczny przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: 

 Państwa działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych w ramach prowadzonych przez 
nas portali oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. 
Facebook, Twitter, Google+ i inne); 

 wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań 
użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat; 

 wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów 
internetowych (w szczególności: Google adsense). 

 
AUTOMICRO korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące 
decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: 

 profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane 
dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za 
pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie 
Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb). 

 
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. 
Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące 
kryteria: 

 przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. 
ustawa o rachunkowości); 

 okres przez jaki są świadczone usługi; 

 okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; 



 okres na jaki została udzielona zgoda. 
 
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

 żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu ich sprostowania, 

 żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia, 

 usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

 przeniesienia Państwa danych osobowych. 

 cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 
cofnięciem. 

 
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez AUTOMICRO 
sp. z o. o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Spółki oraz do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Zgodnie z ustawą RODO, realizując na Państwa żądanie obowiązki związane z przetwarzaniem danych a w 
szczególności ich usunięcia, rezerwujemy prawo do realizowania go z uwzględnieniem: 

 dostępnej technologii, 

 kosztów, 

 konieczności ograniczenia do „rozsądnych działań”. 
 
Jakakolwiek wyrażona zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej 
odwołania. 
 
 
Warszawa, 24/05/2018 
Jerzy Kasprzak,  
Prezes Zarządu 
 


