POLITYKA PRYWATNOŚCI

Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. będąc dostawcą o zasięgu globalnym, rozumie wartość informacji, zarówno tych
dotyczących nas, jak i naszych klientów. Chronimy wszelkie dane uzyskiwane od użytkownika oraz prowadzimy
rygorystyczną politykę w odniesieniu do kwestii prywatności, jak sprecyzowano poniżej. Pragniemy zadeklarować,
iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach
zapewniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów
przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Hitachi, Ltd. (zwana dalej „Hitachi”) zasady ochrony danych
osobowych, ustanowione na gruncie 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 „RODO”).
Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. przetwarzając dane zawarte w Serwisie https://aukcje.hitachicapital.pl
stosuje mechanizmy powalające na minimalizowanie zagrożeń związanych z zarządzaniem informacją zawartą w
Serwisie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
W związku z korzystaniem przez Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego Hitachi Capital Polska Sp. z o.o., Administrator
zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o
aktywności Uczestnika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie nie służą identyfikacji Uczestnika i na ich podstawie nie jest ustalana
tożsamość Uczestnika.
Szczegółowe informacje dotyczące działania plików cookies w Serwisie znajdują się na stronie
http://cookieinfo.hostmonster.pl/
Korzystanie z Serwisu jest możliwie po założeniu konta przez Uczestnika, w związku z tym korzystanie z Serwisu
wymaga podania danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Uczestnik nie ma prawnego obowiązku
podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, jednocześnie podanie danych jest warunkiem założenia
konta w Serwisie.

Administrator Danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hitachi Capital Polska sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000242025, NIP: 1181808573

2.

Hitachi przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych dlatego też został wyznaczony
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej:
iodo@hitachicapital.pl.
Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z jakimikolwiek wątpliwościami dot. przetwarzania
Pani/ Pana danych osobowych.

W związku z użytkowaniem serwisu aukcyjnego Administrator Danych będzie
przetwarzał następujący zakres danych:
•

Adres email, Imię i Nazwisko, Dane Adresowe, nr. telefonu, nr PESEL / nr dowodu
osobistego w celu, w przypadku finalizacji transakcji zakupu auta, wystawienia faktury
VAT oraz wydania auta z parkingu (dla osoby fizycznej) lub

•

Adres email, Imię i Nazwisko, Dane Adresowe, nr. telefonu oraz informacje o firmie (dla
konta firma)

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich podanie jest niezbędne do korzystanie z serwisu
aukcyjnego.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Hitachi w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Zapewnienia dostępu

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

do Serwisu w tym
prowadzenie

do chwili usunięcia konta Uczestnika w Serwisie, a po jego usunięcie przez

komunikacji w

okres 12 miesięcy od momentu usunięcia konta;

odpowiedzi na ofertę
/ zapytanie oraz
obsługa techniczna
konta

Zawarcie i wykonanie

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

umowy z klientem lub

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu

kontrahentem.

upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata,
maksymalnie 6 lat.

Realizacji

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

obowiązków

Przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów

wynikających z

z przepisów podatkowych i rachunkowych;

przepisów
podatkowych
i rachunkowych;
Dochodzenie

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

roszczeń lub obrona
przed roszczeniami

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do

prawnymi

czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań
egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Archiwizowanie

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

dokumentów, tj.
umów i dokumentów

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych

rozliczeniowych

dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie
mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora
regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

statystyk
Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji
przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów
statystycznych.
Prowadzenie działań

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

marketingowych bez
wykorzystania

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie

środków komunikacji

chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji

elektronicznej

o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

marketingowych
z wykorzystaniem

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności

adresów e-mail

ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą

i numerów telefonów

elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.
Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie
chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji
o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby
wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych
spoczywających na Hitach i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od
odwołania zgody).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
6. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć
inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21
ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana
szczególną sytuacją.

Odbiorcy danych
7. W związku z prowadzoną działalnością Hitachi będzie ujawniać Państwa dane osobowe m.in.
następującym podmiotom:
•

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;

•

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
w szczególności:

dostawcom

zewnętrznych

systemów

teleinformatycznych

wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi
świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Hitachi w ramach

kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z Hitachi i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;
•

podmiotom działającym z upoważnienia Administratora, w szczególności pracownikom
i pozostałym podmiotom współpracującym z Administratorem.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w
sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne.
10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać
jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to
istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Bezpieczeństwo danych Osobowych
12. Administrator zapewnia, że dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają jedynie osoby
upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez
nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i
dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
13. Administrator na bieżąco prowadzi proces analizy ryzyka, zapewniając że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny a materializacja ryzyk na bieżąco
minimalizowana.
14. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

