
Polityka prywatności

1. Poprzez Logowanie lub wysłanie wiadomości email Klient wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i 
realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i 
wystawiania faktur w oparciu o wcześniej zawartą umowę o zapewnienie sieci (zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 
101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie.

3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji
i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i 
wystawiania faktur w oparciu o wcześniej zawartą umowę o zapewnienie sieci (zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 
101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
czyli za zgodą osoby, której dotyczą.

5. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji 
usług świadczonych przez Moto Centrum Sebastian Buziewski, nie dłużej niż jest to niezbędne dla 
realizacji celu ich przetwarzania.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia. 
Usunięcie danych osobowych będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta przez Moto 
Centrum Sebastian Buziewski oraz rozwiązaniem umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

8. Klient powinien powstrzymać się od zamieszczania w Aplikacji danych, o których mowa w art. 
27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, 
Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Moto Centrum Sebastian Buziewski nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych 
oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i 
marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim. Dostęp do danych osobowych 
udostępnionych przez Klientów w Aplikacji ma Usługodawca oraz upoważnione osoby świadczące 
usługi związane z administracją Aplikacji.

10. Administratorem danych osobowych jest Moto Centrum Sebastian Buziewski ul. Polna 27

87-860 Chodecz, Kujawsko-pomorskie NIP 8882352537 REGON 340907194.

12. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich 
treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą
poczty elektronicznej na adres email: SIEC-MOTOCENTRUM@WP.PL.


