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RODO 

 

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego jest Schade Polska Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Będzinie 42-500, ul. Zagórska 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000323024 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 241100692, NIP  625-23-90-914, dalej: 

„SmartRent-Car”. 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 

2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej 

prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

Bernaś Marcin Novum przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Bernaś Marcin 

Novum zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym 

lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem 

za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych. 

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy, maksymalnie do upływu 

terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych 

przepisów prawa. 

Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia 

zgody przez Klienta. 

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych 

danych, a także prawo do ich przenoszenia. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


