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Państwa dane osobowe przetwarza Abacus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ul.
Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273990, NIP: 6771049527, REGON: 351047060, kapitał
zakładowy: 500.000,00 (zwana dalej Administratorem).
RODO to 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje
Administrator.
Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz pod numerem telefonu
+48533801801 i adresem e-mail wynajem@abacuscars.pl
Państwa dane osobowe:
a. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane w związku z koniecznością
wykonania umowy, której są Państwo Stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem
umowy w celu realizacji rezerwacji i wynajmu pojazdu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - a podanie
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na zgłoszone
zapytanie, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na
zgłoszone zapytanie;
b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres email oraz numer telefonu Najemcy reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i
usług Administratora, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert,
reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i
wykonania umów z Administratorem, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu
cofnięcia udzielonej zgody.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej
zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z
Administratorem w sposób wskazany w punkcie 3.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem w sposób
wskazany w punkcie 3.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług
marketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz inni podwykonawcy Administratora
uczestniczący w realizacji umowy zawartej z Państwem.

