
Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób 
gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Firma Moto-Dakar Sp. z o.o. pod 
adresem ul. Wita Stwosza 48, 35-113 Rzeszów NIP: 813-37-34-685. 

II. Dane osobowe 

§ 1. 

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do korzystania z usług prawnych oferowanych przez Moto-Dakar Sp. z o.o. Bez 
podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie 
tych usług nie będzie możliwe. 

2. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza 
rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie 
korzystania przez Klienta z usług prawnych oferowanych przez Moto-Dakar Sp. 
z o.o. są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie 
polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie 
z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 
r. poz. 1422). 

3. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 
z rozporządzeniem 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, zwanego dalej „RODO”. 

§ 2 

1. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie 
zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie 
zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty 
zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem 
informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych 
przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń 
finansowych. 

§ 3 

1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich 
weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie 
odpowiedniego żądania do Administratora. 



2. Od dnia 25.05.2018r. Klient będzie miał również prawo ograniczenia 
przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane 
osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas 
Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Od dnia 25.05.2018r. Klient będzie miał również prawo wniesienia 
sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. 

§ 4 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym 
do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego 
przedmiotem jest realizacja usług prawnych zleconych przez Klienta. Dane 
osobowe Klienta podane w korespondencji z Administratorem są 
wykorzystywane w celu realizacji zleconych przez Klienta usług prawnych. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 
25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu 
własnych usług. 

§ 5 

Administrator na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej 
zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery 
telefonu informacji dotyczących realizacji zleconych usług prawnych. Zgoda, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana 
przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 
dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

§ 6 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług 
prawnych na rzecz Klienta przez Administratora, a po zakończeniu ich 
świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania 
obowiązków Administratora na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości 
okresu przedawnienia roszczeń. 

III. Mechanizm cookies 

§ 7 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie 
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta 
(np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez 
system teleinformatyczny Administratora. 

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, 
a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w 
następujących celach: 



a. prawidłowego realizowania zleconych usług prawnych 
b. statystycznych, 
c. analitycznych. 

§ 8 

1. Administrator informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej 
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i 
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. 

2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta 
usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie 
funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z 
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego. 

§ 9 

Administrator informuje Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki 
internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies 
może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do 
podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie 
świadczenia usługi. 

IV. Środki techniczne stosowane przez Administratora 

§ 10 

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych 
osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu 
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą 
elektroniczną. 

V. Inne 

§ 11 

Z uwagi na charakter usług prawnych realizowanych za przez Administratora, 
Klient nie ma możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem 
pseudonimu. 

§ 12 

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki 
prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: malsze@vp.pl 

 

Szanowni klienci! 
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 (dalej jako: „RODO").  



 
Drogi Kliencie, w związku ze zgromadzeniem przez nas Twoich danych 
osobowych w naszej bazie, chcielibyśmy Cię poinformować o tym, że 
zmodyfikowaliśmy naszą Politykę Prywatności (dalej: „Polityka"). Zapoznaj się 
proszę z tym dokumentem, ponieważ zawiera on szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?  
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Moto-Dakar Sp. z o.o. 
pod adresem ul.Wita Stwosza 48, 35-113 Rzeszów. Możesz się z nami 
kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: malsze@vp.pl. 
 
Informacja dotycząca celów przetwarzania Twoich danych osobowych.  
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane:  
1. w celu wykonywania umów, które między sobą zawieramy lub realizowania 
Twoich zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). 
Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie usługi,  
 2. dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności, w celu 
dochodzenia roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
informatycznego naszych systemów (podstawa prawna: nasz prawnie 
uzasadniony interes),  
 
Okres przetwarzania danych osobowych.  
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 
przetwarzania:  
1. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. 
zrealizowania usługi) – przez okres realizowania Umowy (realizowania 
usługi),  
 2. w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych 
interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,  
 3.  w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Twojej zgody – do 
momentu jej cofnięcia.  
 
Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.  
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do 
żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również 
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak 
również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym obecnie jest GIODO.  
 
Przekazywanie danych osobowych.  
Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas. Może 
się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom 
trzecim na podstawie pisemnej umowy (np., biuru księgowemu). Powierzenie 
takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. 



Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i 
zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane 
organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i 
przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

  

Klauzula informacyjna RODO 

  

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu 
rejestracyjnym jest Moto-Dakar Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 48, 35-113 
Rzeszów, NIP PL 813-37-34-685  zwany dalej: „Administratorem”. 

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Wita 
Stwosza 48, 35-113 Rzeszów lub e-mail malsze@vp.pl 

  

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą 
a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi 
wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie 
Twoich danych jest niezbędne. 

3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z 
realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem 
Umowy. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 

5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez 
okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, zamówienie 
lub ofertę albo do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń 
wynikających z nawiązanej współpracy. 

6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się zakresem 
merytorycznym Twojego zapytania, zamówienia lub oferty. 

7.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych. 

10.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 



W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

 

 


