Zasady przetwarzania danych w Dunlop Sport Club
1. Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. jako administrator Twoich danych

1.1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przynależnością do klubu
Dunlop Sport Club (dalej: Klub Dunlop) jest Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48 (dalej: Goodyear). Celem
przetwarzania danych przez Goodyear jest prowadzenie konta dla członków klubu oraz
marketing marki Dunlop.

1.2.

Goodyear będzie przetwarzać Twoje dane w następującym zakresie:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
• przedział wiekowy,
• e-mail,
• numer telefonu,
• numer karty klubu Dunlop,
• dane wynikające z paragonu lub faktury,
• dane lokalizacyjne,
• typ opony, jej szerokość, profil, średnica, model bieżnika i indeks prędkości,
• informacje wynikające z postępowania reklamacyjnego – w przypadku złożenia
reklamacji.

1.3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Goodyear jest:
• w zakresie prowadzenia klubu Dunlop – zawarcie i wykonanie umowy członkostwa w
klubie Dunlop (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych),
• w zakresie marketingu marki Dunlop – Twoja zgoda na przesyłanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych).

1.4.

Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Pamiętaj jednak, że odwołanie przez Ciebie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego na jej podstawie dokonał Goodyear.

1.5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem Twoich danych
przez Goodyear przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do danych,
• prawo do poprawiania danych,
• prawo do żądania usunięcia danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

1.6.

Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Ci również prawo do tzw. sprzeciwu.
Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w określonym celu (np.
marketingowym). Będziemy wtedy przetwarzać Twoje dane dla innych potrzeb (w innych
celach), ale już nie w celu, wobec którego zgłosiłeś sprzeciw.

1.7.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników są podmioty, przy pomocy których Goodyear
przygotowuje i prowadzi klub Dunlop, w tym Pro Duct By Business Friends Sp. z o.o. z siedzibą
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w Warszawie przy ul. Jankowskiej 10, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące
usługi prawne.

1.8.

W ramach klubu Dunlop świadczymy dla Ciebie usługi na terenie Polski i Europy. Jeżeli będziesz
chciał skorzystać z oferowanej przez nas usługi assistance, znajdując się w kraju poza Unią
Europejską, Twoje dane osobowe będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej w celu
realizacji tej usługi (np. w przypadku holowania Twojego pojazdu do najbliższego warsztatu
naprawczego – Twoje dane zostaną przekazane do tego warsztatu w zakresie niezbędnym do
dokonania naprawy pojazdu).

1.9.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych
przez Goodyear lub związanych z nimi praw należy kierować pisemnie na adres: Goodyear
Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa lub
mailem na adres: inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.

1.10.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony
inspektor_ochrony_danych@goodyear.com

1.11.

Dane osobowe członków klubu Dunlop przechowywane będą przez Goodyear:

danych

osobowych

administratora

-

a) dla potrzeb prowadzenia usługi klubu Dunlop i jej rozliczenia - przez okres świadczenia usługi;
po jej zakończeniu Twoje dane będziemy przechowywać w celach związanych z rozliczalnością
naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz
przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończyliśmy świadczenie usługi dla Ciebie;
b) w przypadku celów marketingowych - przez cały okres członkostwa w klubie Dunlop oraz
później przez okres 5 lat, licząc od czasu kiedy przestałeś być członkiem klubu, chyba że
wcześniej odwołasz swoją zgodę lub wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych.
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