
Szanowny użytkowniku strony www.auto-spa.pl, 
 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oaz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola 
„wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej również 
„rozporządzenie”), niniejszym informuję Pana/Panią, że: 
 
1) administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku klientów myjni 
oraz innych osób przebywających na terenie myjni, które pozyskuje wskutek stosowania na myjni 
monitoringu wizyjnego. 
 
2) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Auto-Spa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Sycowskiej 44, 51-319 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000185731, REGON: 008040157, NIP: 
879, o kapitale zakładowym 7.368 000,00 złotych. 
 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego ze względu na 
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora tj. ze względu na potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa myjni i osób przebywających na myjni, dokumentację zdarzeń mających 
miejsce na myjni na potrzeby ewentualnych roszczeń oraz istotny rodzaj powiązania między klientem 
myjni a administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia). 
 
4) odbiorcami danych będą w zakresie niezbędnym dostawcy usług IT, ubezpieczyciele, organy 
wymiaru sprawiedliwości, kancelarie prawne. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni od utrwalenia. 
 
6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania ze swoich uprawnień 
można skontaktować się z administratorem danych pisemnie pod adresem: Auto-Spa sp. z o.o., ul. 
Sycowska 44, 51-319 Wrocław. 
 
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących tej osoby narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych. 
 
8) dane nie będą przetwarzane w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.  


