
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

MP AUTO sp. z o.o. z/s w Sulejówku 

z dnia 21/02/2018. 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza polityka prywatności, dalej „Polityka Prywatności”, określa zasady 

gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, 

pozyskiwanych przez Administratora danych osobowych w związku z prowadzoną przez 

niego stroną internetową działającą w domenie www.mpauto.com.pl. 

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych od użytkowników strony internetowej 

Spółki działającej w domenie www.mpauto.com.pl, dalej „Strona”, jest MP AUTO 

sp. z o.o. w siedzibą w Sulejówku przy ul. Mińskiej 26A (05-071 Sulejówek), 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

pod numerem KRS: 0000647472, NIP: 8222355736, REGON: 365878330, o kapitale 

zakładowym 200.000,00 zł, dalej „Spółka”. 

3. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abimpauto@wp.pl. 

4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowy użytkowników odbywa 

się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 

922), dalej „UODO”, a także aktami wykonawczymi do tejże ustawy. 

5. Korzystanie ze Strony, w tym kontakt ze Spółką przy wykorzystaniu zamieszonego na niej 

formularza kontaktowego, a także kontaktowanie się ze Spółką w formie telefonicznej lub 

e-mailowej oznacza, że użytkownik zapoznał się i akceptuje opisane w niniejszym 

dokumencie zasady Polityki Prywatności. 

 

§ 2. 

Gromadzenie danych 

1. Użytkownik może przeglądać treści zamieszczone na Stronie bez konieczności podawania 

swoich danych osobowych.  

2. Dane pochodzące od użytkowników gromadzone są poprzez: 

1) wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki; 

2) kierowanie do Spółki zapytań na podane na Stronie dane kontaktowe drogą 

elektroniczną lub w formie telefonicznej. 

3. Spółka gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon 

kontaktowy, jak również wszelkie inne dane podane przez użytkownika w kierowanym do 

Spółki zapytaniu. 

 



§ 3. 

Przetwarzanie danych 

1. Powierzone przez użytkowników dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie:  

1) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, 

2) dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez 

użytkownika adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), 

– o ile użytkownik wyraził na to zgodę. 

2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

realizacji ww. celów. 

3. Spółka kontaktuje się z użytkownikiem telefonicznie lub drogę elektroniczną na podany 

przez użytkownika adres e-mail. 

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich uzupełnienia, 

aktualizacji lub sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia. Spółka zastrzega sobie 

jednak prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, w sytuacji gdy ich 

przechowywanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów 

lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik może również w dowolnym 

momencie cofnąć wyrażone wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W 

celu skorzystania z ww. uprawnień użytkownik może skontaktować się ze Spółką drogą 

elektroniczną na adres e-mail: abimpauto@wp.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby 

Administratora: MP AUTO sp. z o.o. w siedzibą w Sulejówku, ul. Mińska 26A, 05-071 

Sulejówek. 

 

§ 4. 

Pliki cookies 

1. Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny gromadzone są dane dotyczące 

użytkownika w postaci tzw. plików cookies. Pliki te obejmują w szczególności takie dane 

jak: nazwa domeny, czas przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym oraz 

numer IP takiego urządzenia. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych. 

Na ich podstawie nie można więc ustalić tożsamości użytkownika. 

2. Spółka wykorzystuje pliki cookies, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w celu 

optymalizacji korzystania ze Strony przez użytkowników. 

3. Spółka wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do 

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane 

informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 

2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam 

aż do momentu ich ręcznego usunięcia. 



4. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową 

użytkownika oraz nieusuwanie ich z pamięci urządzenia końcowego. Poprzez zmianę 

ustawień urządzenia, które jset wykorzystywane do przeglądania zawartości Strony, 

użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookies. 

 

§ 5. 

Przechowywanie i ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe użytkownika przechowywane są aż do momentu ewentualnego wycofania 

zgody na ich dalsze przetwarzanie, nie dłużej jednak niż jest to konieczne do osiągnięcia 

celów ich przetwarzania. 

2. Dostęp do danych użytkowników, w tym do ich danych osobowych, posiadają jedynie 

osoby upoważnione przez Spółkę. Spółka prowadzi ewidencję upoważnień. 

3. Spółka prowadząca Stronę stosuje przewidziane prawem środki techniczne i organizacyjne, 

których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed 

nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

4. Strona nie przekazuje gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, 

chyba że dzieje się to na wniosek użytkownika lub wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. Nowe zasady 

Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie wraz z podaniem daty, od której 

wchodzą w życie. 

2. Administrator informuje osoby, które otrzymują treści marketingowe, w tym informacje 

handlowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o zmianach postanowień 

Polityki Prywatności z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres: 

abimpauto@wp.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora: MP AUTO sp. z o.o. w 

siedzibą w Sulejówku, ul. Mińska 26A, 05-071 Sulejówek. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy 

UODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542) oraz  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)  

5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie od 21/02/2018. 


