
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA east rent 
 

Stosując się do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 również 

jako „RODO”, informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1. Logistyka Podlasie Krzysztof Fiesiak 2. 

east rent Krzysztof Fiesiak z siedzibą ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, NIP 542-200-12-89, 
tel.: +48856533200, adres e-mail: ksiegowosc@eastrent.pl zwana dalej Administratorem. 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach oraz na następujących podstawach 

prawnych: 

a. W celu dokonania rezerwacji samochodu oraz zawarcia i realizacji umowy najmu 

samochodu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. 

c. Ewentualnie w celu dochodzenia / obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w 
zakresie obsługi informatycznej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom 
kontrolnym, organom podatkowym. 

4.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

a. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać 
tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych 
przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy; 

b. Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane (np. 
realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Pani/Pana dane 
będą ̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami 
kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. 

6. Informujemy, iż ma Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 

c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  

d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO, 

mailto:ksiegowosc@eastrent.pl


 

 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i 
na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych),  

h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do 
danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody np. w celach 
marketingowych – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
udzielona zgoda). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 

umowy; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym 

zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania 

wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 


