
Відповідно до ст. 13 ч. 1 і 2 Регламенту Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 
квітня 2016 р. (далі: „GDPR”) інформуємо, що: 

1. Адміністратором персональних даних відповідно до ст. 4 п. 7 GDPR є: 

"DS Auto Sp. z o.o." вул.Tuwima 21, 32-540 Trzebinia NIP: 628-224-31-87 

2. Цілі в яких ми можемо використовувати персональні дані, залежно від джерела 
походження: 

№ 
п/п 

Джерело інформації: Мета використання 

Дані Клієнтів 

1. 
Укладення і виконання 
послуги 

 Виконання укладеного договору зокрема 
(правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера b "GDPR"); 

 Виконання обов'язків Адміністратора 
персональних даних у зв'язку з необхідністю 
зберігання бухгалтерських доказів (правова 
підстава: ст. 6 ч. 1 літера b "GDPR" у зв'язку з 
податковим законодавством); 

 З метою висунення можливих претензій 
(правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера f "GDPR") 

 Маркетингу і промоції товарів і власних 
послуг (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера a) 
та f) "GDPR"); 

 Внутрішніх адміністративних цілей - ведення 
статистики, звітування, аналіз задоволення 
Клієнтів (правова підстава : ст. 6 ч. 1 літера f) 
"GDPR"). 

2. 
Контактний формуляр на 
сайті 

 Виконання укладеного договору або перед 
його укладенням (правова підстава: ст. 6 ч. 1 
літера b "GDPR"); 

 Маркетингу і промоції продуктів і власних 
послуг (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера a) 
та f) "GDPR"); 

 Надання відповіді на надіслані питання, 
ведення листування (правова підстава: ст. 6 
ч. 1 літера f) „GDPR”); 

 Внутрішніх адміністративних цілей - ведення 
статистики, звітування, аналіз задоволення 
Клієнтів (правова підстава : ст. 6 ч. 1 літера f) 
"GDPR"). 

3. 
Дані, отримувані під час 
розмов, телефонних 
контактів, листування, 

 Виконання укладеного договору або перед 
його укладенням (правова підстава: ст. 6 ч. 1 
літера b "GDPR"); 



переписки в рамках 
електронних формулярів 

 Маркетингу і промоції товарів і власних 
послуг (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера a) 
та f) "GDPR"); 

 Надання відповіді на надіслані питання, 
ведення листування (правова підстава: ст. 6 
ч. 1 літера f) „GDPR”); 

 Внутрішніх адміністративних цілей - ведення 
статистики, звітування, аналіз задоволення 
Клієнтів (правова підстава : ст. 6 ч. 1 літера f) 
"GDPR"). 

4. 
Дані, які отримуються під час 
зустрічей і знаходяться в 
Договорах, які укладаються 

 Виконання укладеного договору тобто участі 
в навчанні (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера 
b "GDPR"); 

 З метою поточного контакту, який виникає з 
укладеного договору або з дій, спрямованих 
на його укладення (правова підстава: ст. 6 ч. 
1 літера b "GDPR"); 

 Виконання обов'язків Адміністратора 
персональних даних у зв'язку з необхідністю 
зберігання бухгалтерських доказів (правова 
підстава: ст. 6 ч. 1 літера b "GDPR" у зв'язку з 
податковим законодавством); 

 З метою висунення можливих претензій 
(правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера f "GDPR") 

 Маркетингу і промоції товарів і власних 
послуг (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера a) 
та f) "GDPR"); 

 Внутрішніх адміністративних цілей - ведення 
статистики, звітування, аналіз задоволення 
Клієнтів (правова підстава : ст. 6 ч. 1 літера f) 
"GDPR"). 

5. Інформаційний бюлетень 

 Маркетингу і промоції продуктів і власних 
послуг (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера a) 
та f) "GDPR"); 

 Внутрішніх адміністративних цілей - ведення 
статистики, звітування, аналіз задоволення 
Клієнтів (правова підстава : ст. 6 ч. 1 літера f) 
"GDPR"). 

Дані Контрагентів і інших осіб, які спілкуються з Адміністратором 

6. 
Дані, які отримуються під час 
зустрічей і знаходяться в 
Договорах, які укладаються 

 Виконання укладеного договору (правова 
підстава: ст. 6 ч. 1 літера b "GDPR"); 

 З метою поточного контакту, який виникає з 
укладеного договору або з дій, спрямованих 



на його укладення (правова підстава: ст. 6 ч. 
1 літера b "GDPR"); 

 Виконання обов'язків Адміністратора 
персональних даних у зв'язку з необхідністю 
зберігання бухгалтерських доказів (правова 
підстава: ст. 6 ч. 1 літера b "GDPR" у зв'язку з 
податковим законодавством); 

 З метою висунення можливих претензій 
(правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера f "GDPR") 

 Внутрішніх адміністративних цілей - ведення 
статистики, звітування, аналіз задоволення 
Клієнтів (правова підстава : ст. 6 ч. 1 літера f) 
"GDPR"). 

7. 
Дані, які знаходяться в 
електронному і паперовому 
листуванні 

 Поточний контакт з нашими Контрагентами і 
Співпрацюючими суб'єктами, з якими я маю 
підписані договори, з метою їх реалізації 

 Контакт з фірмами і їх представниками, з 
якими ми ведемо переговори перед 
укладенням договору; 

 Відповіді на всі інші запити, які потрапляють 
до нас на офіційні адреси, які дозволяють 
вести електронне спілкування. 

 (правова підстава: ст. 6 ч. 1 літера a, літера b 
або літера f „GDPR”); 

  

3. Одержувачами персональних даних у зв'язку з реалізацією цілей, вказаних в п. 2 
можуть бути:  
a) особи, уповноважені Адміністратором, - працівники та співробітники,  
b) суб'єкти, яким Адміністратор доручив використання персональних даних (суб'єкти, 
які обробляють дані) на підставі укладених договорів,  
c) суб'єкти, яким Адміністратор м уде зобов'язаний надати доступ на підставі 
законодавства,  
d) одержувачі даних такі як: кур'єри, банки, юридичні канцелярії. 

4. Персональні дані, які використовуються, не передаються в треті держави або 
міжнародні організації GDPRwej. 

5. Персональні дані Адміністратор використовуватиме впродовж періоду, необхідного 
для реалізації цілей, вказаних в п. 2:  
a) у зв'язку з реалізацією укладеного договору, до часу його закінчення, після цього 
періоду впродовж періоду та в сфері, які вимагаються законодавством, зокрема щодо 
зберігання бухгалтерських доказів або для забезпечення можливих претензій,  



b) у зв'язку з маркетингом продуктів і послуг, які пропонує Адміністратор, до часу 
вилучення згоди на таке використання. 

6. Права осіб, дані яких ми використовуємо: 
a) право доступу до змісту даних, на підставі ст. 15 „GDPR”, 
b) право на спростування даних, на підставі ст. 16 „GDPR”, 
c) право на усунення даних, на підставі ст. 17 „GDPR”, 
d) право на обмеження використання даних, на підставі ст. 18 „GDPR”, 
e) право на перенесення даних, на підставі ст. 20 „GDPR”. 

7. Ви маєте право на усунення згоди в будь-який момент без впливу на відповідність з 
законодавством використання на підставі згоди перед її усуненням, якщо використання 
відбувається на підставі раніше виданої згоди на використання на підставі ст. 6 ч. 1 
літера a) „GDPR”. 

8. Якщо Ви хочете скористатися своїми правами, про які йде мова в попередньому 
пункті, надішліть повідомлення електронною поштою на адресу : e-mail: 
dsautospzoo@wp.pl або по телефону: тел. +48 604 611 917 

9. Ви маєте право внести скаргу в наглядовий орган - якщо вважатимете, що 
використання персональних даних відбудеться з порушенням положень "GDPR". 

10. Подання персональних даних необхідне до укладення і реалізації Договору - тобто 
участі в навчанні/курсах. Подання даних має добровільний характер, однак наслідком 
неподання цих даних буде неможливість укладення і реалізації договору - замовлення. 

 

mailto:dsautospzoo@wp.pl

