Informacje dotyczące danych osobowych
Administrator Danych
Informujemy, że administratorem Twoich danych jest MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o., z siedzibą w Wolicy
przy alei Katowicka 9, 05-830 (poczta Nadarzyn). W każdej chwili możesz się skontaktować z
administratorem poprzez adres email: dane.osobowe@man.eu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami za
pomocą adresu e-mail: dane.osobowe@man.eu
Okres przechowywania danych
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody,
wystąpienia z Klubu MAN Trucker’s World, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz
do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:
Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania
danych jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażona zgodnie z wymogami art. 7
RODO.
‐ profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz
przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest
prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f)
RODO;
‐ realizacji programu lojalnościowego MAN Trucker’s World oraz związanych z nim konkursów dla
klubowiczów - podstawą prawną przetwarzania danych jest zobowiązanie umowne wynikające z
Regulaminu programu lojalnościowego MAN Trucker’s World - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
‐ obsługi zgłoszonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania danych do wykonania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
‐ udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez
wypełnienie i wysłanie formularza
‐ analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym
interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego
działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości korzystania z
programu lojalnościowego i otrzymywania informacji o produktach i usługach MAN.
Odbiorcy danych
Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

‐
‐

‐

‐

podmiotom z grupy MAN, które świadczą na rzecz MAN różnorodne usługi księgowe, windykacyjne,
usługi IT,
Autoryzowanym Partnerom Serwisowym MAN uczestniczącym w programie MAN Trucker’s World w
celu realizacji obsługi programu MAN Trucker’s World i konkursów programu przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora.
Agencji obsługującej program MAN Trucker’s World tj. Adliner Sp. z o.o. 02-928 Warszawa Ul. Locci
18 wraz z wyznaczonymi przez Adliner sp. z o.o. podwykonawcami realizującymi zlecenia w zakresie
obsługi programu MAN Trucker’s World (dostarczanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i
teleinformatycznych).
poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa
Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody pozostanie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
Ponadto, przysługuje Ci prawo do:
‐
‐

‐

‐

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Ciebie dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane
kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

