POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady ogólne
§1
1. Współadministratorami danych osobowych są: Grupa Eskadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie przy ul. Jeleniogórskiej 17, 30-422 Kraków, zwana dalej „Eskadrą” i Mazda Motor
Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676
Warszawa, zwana dalej „Mazdą”.
2. Współadministratorzy przykładają szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do
ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu. Współadministratorzy
wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych, jak również
decydują o sposobach i zabezpieczenia. Za rozpatrywanie żądań dotyczących danych osobowych
odpowiedzialna jest Eskadra, jednak Użytkownik ma prawo dochodzić swoich praw niezależnie od
każdego ze Współadministratorów.
3. Współadministratorzy dbają w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych im
przez Użytkowników oraz nie ujawniają ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez
przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe lub gdy jest to niezbędne
do realizacji Usługi.
4. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie serwisu internetowego „Slow
Road”.
Pozyskiwanie danych osobowych
§2
1. Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika. Korzystanie z usługi wysłania
wiadomości do Usługodawcy, Newslettera oraz prowadzenia Konta Użytkownika wymaga podania przez
Użytkownika adresu mailowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych
uniemożliwi korzystanie z Usług.
2. Dane osobowe mogą być również pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies (więcej informacji
poniżej).
Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych
§3
1.
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w następujących celach oraz na
następujących podstawach prawnych:
a) W celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej z
Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) W celu przesyłania Użytkownikowi informacji marketingowych, tj. w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Mazda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) W celu udoskonalenia własnych usług , tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Współadministratorów polegającego na doskonaleniu stron internetowych oraz usług i produktów
Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
2.
Uzasadnionym interesem Mazda jest marketing produktów i usług Mazda i Autoryzowanych
Dealerów Mazda.
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Przetwarzanie danych osobowych
§4
Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając
najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Eskadra
i Mazda chronią dane osobowe Użytkowników w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i
modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany ani
profilowane.
Współadministratorzy mogą przekazywać dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:
a) podmiotom z grupy Mazda;
b) zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną);
c) księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a Przez okres obowiązywania między Użytkownikiem a Usługodawcą umowy oraz do czasu
przedawnienia roszczeń lub wynikający z przepisów prawa nakładających obowiązki na
Współadministratorów;
b W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu
przez Użytkownika.
Prawa Użytkownika
§5

1. Użytkownik – w przypadkach i na zasadach przewidzianych w RODO – ma w każdym czasie prawo
dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania oraz do ich przeniesienia.
2. Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w
przypadkach i na zasadach przewidzianych przez przepisy RODO.
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
przetwarzania przez Współadministratorów jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. W celu realizacji swych praw Użytkownik może skontaktować się z Współadministratorami na adres
wskazany w §1 pkt 1 powyżej lub na adres e-mail: kontakt@slowroad.pl.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przetwarzania Użytkownik może skontaktować
się ze Współadministratorami na adres wskazany w p§1 pkt 1 powyżej lub na adres e-mail:
kontakt@slowroad.pl
6. Niezależnie od treści §5 pkt 3 powyżej, Użytkownik może wykonywać przysługujące mu prawa
wynikające z przepisów RODO wobec każdego ze Współadministratorów.
Pliki cookies
§6
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i
przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do
identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
2. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za
pomocą którego korzysta z Serwisu.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w
szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do
indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i
doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
4. W ramach wykorzystywania cookies Usługodawca gromadzi następujące informacje o Użytkowniku:
1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci wykorzystywanego przez
Użytkownika,
2) IP urządzenia dostępowego,
3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia,
5) czas spędzony w Serwisie,
6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
8) odwiedzane podstrony Serwisu.
5. Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki
internetowe) dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików
cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików cookies może
wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.
Inspektor ochrony danych Mazda
§7
1. W przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Mazda mogą
się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email:
daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu: +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu
14B, 02-676 Warszawa.

