
        Klauzula informacyjna art. 13 RODO 
 
W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej: RODO ) NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 
11, 75-211 Koszalin, zgodnie z art 13 ust.1 i ust.2 RODO, informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w 
Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 11, 75-211 Koszalin, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000281814,  NIP 6690407477, 
REGON 330013139 oraz spółki powiązane kapitałowo (AGC Automotive Europe  siedzibą w 
Louvain-la-Neuve w Belgii). 
 
2. NordGlass powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie r.pr. Patrycji Lubienieckiej, 
z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych przez NordGlass Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów 
Warszawy 11, 75-211 Koszalin pisząc na adres email iod-ng@eu.agc.com. 
 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza 
możliwość skorzystania z rezerwacji wizyty on-line w formie aplikacji internetowej 
udostępnionej przez NordGlass. Podanie danych w obszarze działań marketingowych 
prowadzonych przez NordGlass odbywa się na zasadzie dobrowolnie udzielonej zgody. 
 

Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji 
Administratora z Użytkownikiem 

Podczas podawania danych osobowych w formularzu kontaktowym, na infolinii, itp. w celu 
komunikacji z Administratorem, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych 
danych osobowych w zakresie komunikacji Administratora z Użytkownikiem. Zakres 
podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail / numer telefonu. 

 

Administrator w tym zakresie będzie przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług 
elektronicznych (przesyłanie treści SMS) oraz przeprowadzania badania satysfakcji klienta w 
ramach świadczonych usług. 

 
 
4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią: 
 
a. dążenie do realizacji umowy dotyczącej wykonania usługi przez NordGlass  
(przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji Umowy  - art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO), 
b. informowanie przez NordGlass o nowych usługach oraz kampaniach marketingowych 
(przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody  do celów 
marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 
5. Dane, które przetwarzamy w zakresie:  
 

mailto:iod-ng@eu.agc.com


Pkt 4 ppkt a powyżej: 
- marka, rocznik oraz model pojazdu, 
- numer rejestracyjny oraz VIN pojazdu, 
-  numer telefonu, 
- lokalizacja szyby, 
* dodatkowo adres e-mail – celem potwierdzenia dodatkowego wykonania usługi. 
 
Pkt 4 ppkt b powyżej: 
- imię i nazwisko, 
- adres e-mail, 
- numer telefonu komórkowego. 
 
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do 
przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba, że 
przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania. 
 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres iod-
ng@eu.agc.com.o tytule „Wycofanie zgody na marketing Aplikacja Rezerwacji On-line”. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 
7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, dane te 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (chyba, 
że jest to niezbędne do wysłania wiadomości e-mail, itp.  z uwagi na umiejscowienie 
serwerów poza obszarem Państw EOG). 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą 
uczestniczyły w realizacji umowy; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni 
pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające 
lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi 
prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną 
zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;  
 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
 

o prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii; 

o prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w 
przypadkach, których mowa w art. 16 RODO; 

o prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych 
w art. 17 RODO; 

o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO; 



o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

o prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 20 RODO; 

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 
 
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w 
tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
Wchodzi w życie z dniem…..grudnia 2020 r. 
 


