Polityka prywatności
Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla
nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych
starań, abyś czuł się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe
przy korzystaniu z naszej strony internetowej www.autoanglia.pl.
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady oraz sposób
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nas twoich danych
osobowych, przysługujące tobie prawa i nasze obowiązki jako
administratora danych.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 zwane:
„Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony
danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.
Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Next Car Source Limited,
109 Upperton Road ,LE3 OHE Leicester , United Kingdom, Company
numer:7997898 .
Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email:
info@autoanglia.pl

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do
poprawnego działania strony internetowej www.autoanglia,pl oraz
wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:


zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania
transakcji;



transportu zakupionego przez Ciebie pojazdu;



obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez
formularz kontaktowy);



zarządzanie bezpieczeństwem transakcji;



zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej,
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
którym jest:


monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach;



prowadzenie działań marketingowych, aby zainteresować Cię
usługami naszego serwisu, oraz zaproponować Ci nowości z
naszej oferty;



windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,
arbitrażowych i mediacyjnych;



zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa
podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;



zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym
zapobieganie popełnianiu przestępstw;

Dodatkowo na Serwisie są pozyskiwane i przetwarzane dane
pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz
podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP i
identyfikator MAC. Informacje są przetwarzane w celach
technicznych związanych z poprawnością działania niektórych
podstron oraz statystycznych związanych z oglądalnością na Serwisie.

Zasady podania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas rejestracji
konta w Serwisie Autoanglia.pl W tym celu będziemy potrzebować:






imię
nazwisko
adres email
adres miejsca zamieszkania
numer telefonu.

Jeśli konto rejestrować będziesz na firmę






nazwę firmy
adres firmy ,
numer telefonu ,
adres email
NIP

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne ,jednak brak zgody
uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie Autoanglia.pl oraz
dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Udostępnienie Twoich danych osobowych
Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych
osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były
bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z
wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych,
które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą
obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych
udostępniamy , podmiotom wspierającym usługi pocztowe,

kurierskie, logistyczne, a także organom publicznym zajmującym
się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w
niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób
udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów
marketingowych osób trzecich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta
Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje
żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na
przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do
przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez
Ciebie ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie
informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach,
których przechowywanie związane jest np. w związku z
obowiązującymi nas przepisami prawa.

Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie
przetwarzanych danych
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych
przysługują ci następujące prawa:

1.Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych

2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez
podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że
zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje
dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez
podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że
zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje
dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko
przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we
wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już
dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie
twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą
przez nas przetwarzane.

5. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich
danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym
zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie
wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź
sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić
samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE
DANE.

7. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje
dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z
nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres
podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres,
tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w
formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania.
Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo
twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby
uprawnionej.

8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku
uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z NCS Ltd;
- droga e-mail na adres : info@autoanglia.pl
- pisemnie : 109 Upperton Road ,LE3 OHE Leicester , United
Kingdom

POLITYKA COOKIES
Serwis internetowy https://www.autoanglia.pl/ korzysta z plików
cookies

• Co to są cookies: cookies (ciasteczka) to niewielka informacja
zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika
(komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz
serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego
komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na
Twoją identyfikację , nie są udostępniane osobom trzecim, a ich

odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je
utworzył.
W serwisie Autoanglia wykorzystujemy technologię cookies w celu
dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb.
Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały
zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z
nich przy następnych odwiedzinach na stronach autoanglia.pl
Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je
pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach
serwisu autoanglia.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli
dostępu do tych danych.
Korzystamy z następujących plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach serwisu autoanglia.pl, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu autoanglia.pl;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach serwisu autoanglia.pl;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
autoanglia.pl;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, loginu, hasła dzięki którym poprawia się
komfort korzystania ze stron serwisu autoanglia.pl;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom zindywidualizowanych treści o charakterze
reklamowym.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub
przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień
w przeglądarce internetowej . Instrukcja zarzadzania plikami
cookies jest dostępna na stronie :
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

