KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach ul. kpt.
M. Medweckiego 1, 32-083 Balice.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO” w celu
dokonywania rezerwacji on-line oraz korzystania z parkingów, których operatorem jest MPL Services
Sp. z o.o., w tym fiskalizacji oraz archiwizacji dokumentów sprzedażowych przez okres realizacji
usługi i możliwej reklamacji przez okres 6 lat oraz w terminach określonych w innych obowiązujących
aktach prawnych.
Udostępnione dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom należącym do tej samej grupy
kapitałowej co MPL Services Sp. z o.o., podmiotom trzecim realizującym na rzecz MPL Services Sp. z
o.o. wsparcie techniczne systemu parkingowego, a także organom uprawnionym do ich
przetwarzania, na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przy czym, stanowi wymóg konieczny do realizacji
usługi, o której mowa powyżej. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości
realizacji usługi.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych,
prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ich przenoszenia, jak również prawo do ich
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z RODO.
Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Strycharski, adres email:
iod@mplservices.pl, adres do doręczeń: MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach ul. kpt. M.
Medweckiego 1, 32-083 Balice.

