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Polityka ochrony prywatności Stacji Kontroli Pojazdów Daria Ligmanowska 

 

1. Administrator danych 

 Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usługi powiadamiania 

o przeglądzie rejestracyjnym jest Stacja Kontroli Pojazdów Daria Ligmanowska z siedzibą w 

Janikowie, ul. Gnieźnieńska 39  REGON 364199933, NIP 7772678562. 

 

2. Dane osobowe 

 W momencie podania numeru telefonu kontaktowego, Klient wyraża zgodę na 

umieszczenie w zbiorze i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora 

danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

3. Ochrona danych osobowych 

 Stacja Kontroli Pojazdów (SKP),zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych 

osobowych Klientów korzystających z usługi „powiadamiania o terminie przeglądu 

rejestracyjnego” – zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych 

Osobowych z dn. 29.08. 1997 (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 ze zm.). 

 

Sposób powiadamiania o terminie przeglądu – SMS wysłany na podany numer telefonu. 

 

4. Przetwarzanie danych 

  

 SKP przetwarza dane osobowe wyłącznie na własny użytek.  

 SKP przetwarza dane osobowe tylko tych klientów, którzy dobrowolnie wyrazili na to 

zgodę. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 

poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia ze zbioru danych zgodnie z  ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

 SKP podejmuje działania o charakterze technicznym i organizacyjnym przewidziane 

w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych, mające na celu 

ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem zniekształceniem lub 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Działania prowadzone przez SKP w zakresie 

ochrony danych osobowych, mają na celu uzyskanie dostatecznie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu dostępnych możliwych środków technicznych. 
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Klient nie jest zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani 

wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie jest 

niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi przez administratora - „przypomnienie o terminie 

przeglądu”.  

5. Cel przetwarzania danych 

SKP przetwarza dane osobowe klientów w celu: 

 realizacji usługi powiadomienia o przeglądzie rejestracyjnym;  

 zarządzania i rozwoju relacji z klientami.  

 

6. Udostępnianie danych osobowych   

 SKP jako Administrator Danych, nie udostępnia zebranych danych osobowych innym 

podmiotom, chyba, że klient wyrazi na to zgodę. 

 Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Klientów wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa. 

 

7.Informacje o prawie do wniesienia skargi 

 Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny 

Inspektor Danych Osobowych, do którego Klient ma prawo wnieść skargę za każdym 

razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.  

 

8. Kontakt – osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych 

 Administrator danych : 

Daria Ligmanowska 

tel: 503-515-514 

e-mail: ligmanowscy@wp.pl 


