
Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz
działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 uchyleniem dyrektywy 95/46/WE
(dalej:  „RODO”)  a  w  szczególności  art.  14  RODO  oraz  prawnie  uzasadniony  interes  BLOKMAN,
wynikający z profilu prowadzonej działalności usługowej (szczególnie: ustawa z dnia 20 czerwca 1997
roku – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową,  Rozporządzenie  Ministra  Inflastruktury  z  dnia  18 września  2009  r.  w sprawie
zakresu  i  sposobu  prowadzenia  badań  technicznych  pojazdów  oraz  wzorów  dokumentów
stosowanych przy  tych badaniach,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny),  uprzejmie
informujemy co następuje.

BLOKMAN  Piotr  Krzysztof  Wasik  zajmuje  się  usługami  związanymi  z  zabezpieczeniem
antywłamaniowym pojazdów, montażem instalacji gazowych oraz innymi usługami warsztatowymi.
W związku z procesem gwarancyjnym oraz specyfiką procesu realizacji  usługi, przetwarzamy dane
osobowe  oraz  przekazujemy  je  do  koncesjonariuszy,  którzy  dostarczają  części  montażowych  i
zapewniają  bezpieczeństwo  użytkowania  oraz  instytucji  udzielających  kredytu  konsumpcyjnego.
Poniżej  chcieliśmy zapoznać  Państwa ze  stosowanymi przez  nas  przepisami  dotyczącymi ochrony
danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem Państwa danych jest BLOKMAN Piotr Krzysztof Wasik z siedzibą w Łodzi,  94-221
Łódź,  ul.  Złotno 25. Z administratorem danych można skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, poprzez adres e-mail: blokam@blokmna.pl, telefonicznie pod numerem +48 42 611 16 49 lub
pisemnie na adres: ul. Złotno 25, 94-221 Łódź.

W  zakresie  podstawowej  działalności  przetwarzanie  danych  osobowych  obejmuje  następujące
kategorie:  imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer  rejestracyjny  samochodu  oraz  numer
nadwozia samochodu, dane kontaktowe (e-mail, telefon).

W  zakresie  pośrednictwa  kredytu  konsumenckiego  zakres  przetwarzanych  danych  osobowych
obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu, PESEL, miejsce zatrudnienia. 

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie   do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez odbiorcę danych osobowych. Ta podstawa
przetwarzania  danych  dotyczy  przypadków,  gdy  ich  przetwarzanie  jest  uzasadnione  z  uwagi  na
usprawiedliwione potrzeby administratora.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez
nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i
wyłącznie  w  celu  dostosowanym  do  danej  podstawy,  zgodnie  z  opisem  powyżej.  Państwa  dane
przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia
zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę
zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania usługi – przez czas jej wykonywania, a w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu
istnienia tego uzasadnionego interesu.

Państwa mogą być powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku
przekazanie  danych  nie  uprawnia  ich  odbiorcy  do  dowolnego  korzystania  z  nich,  a  jedynie  do
korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez  administratora. Przekazywanie danych ma miejsce
na ogół w przypadku współpracy z koncesjonariuszami, tj. dostawcami części do montażu autogazu
lub  bankiem,  udzielającym  kredytu  konsumenckiego  oraz  na  wniosek  lub  żądanie  organów
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publicznych  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  (zwłaszcza  sądom  i  organom
państwowym). 

Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  dotyczącej  naruszenia  przepisów  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych.  Uprawnienia  powyższe  przysługują  także  w  przypadku  prawidłowego  przetwarzania
danych przez administratora.

Jeśli  udzielili  Państwo zgody  na  przetwarzanie  danych,  możecie  ją  w  każdej  chwili  wycofać,  pod
adresem: blokman@blokman.pl.

Dodatkowo mają Państw prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

Pragniemy  zapewnić,  iż  BLOKMAN  Piotr  Wasik  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,
wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  ze  wszystkimi  obowiązującymi  przepisami  prawnymi.
Prosimy o kierowanie wszelkich sugestii odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych na
dane kontaktowe podane powyżej.

Z poważaniem,

BLOKMAN Piotr Wasik
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