
 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest 

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000286383, NIP: 522-28-57-117; o kapitale zakładowym w 

wysokości 38 346 000, 00 zł. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@scmultirent.pl lub 

na adres siedziby SCM z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Laureatów), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. a i f) Rozporządzenia). 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 

 Imię i nazwisko 

 Adres email 

 Nr telefonu 

 Nazwa dealera 

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Organizator oświadcza, że dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

 podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w ust. 3 celów przetwarzania, tj. przez okres do czasu zakończenia realizacji 

Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu. 

 


