
KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA ZAMÓWIENIA 
USŁUGI WYCENY POJAZDU PRZED JEGO ZAKUPEM 

– STRONA INTERNETOWA EXPERT GO SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 zwane RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z obsługą formularza 
zlecenia usługi - „Wyceny pojazdu przed jego zakupem” jest Expert Go Sp. z o. o. z 
siedzibą w Katowicach, ul. Narutowicza 16. 

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IOD), z którym kontakt jest 
możliwy pod adresem e-mail: iod@expertgo.pl. 

3. Dane osobowe podawane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu 
podjęcia określonych działań na Pani/Pana żądanie, tj. zrealizowania usługi zleconej 
drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz jej 
wykonanie - art. 6 ust. 1 lit b) RODO, oraz art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania 
zleconej usługi „Wyceny pojazdu przed jego zakupem”. Brak podania danych 
osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi. 

5. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez okres 
niezbędny do wykonania zlecenia oraz roszczeń z nim związanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak 
serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, 
dostawcy usług poczty elektronicznej, podmioty współpracujące z Administratorem 
przy sporządzaniu wyceny pojazdu itp., wyłącznie na podstawie umowy 
powierzenia danych zawartej z Administratorem. 

7. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Przysługuje Pani/Pana też prawo do bycia zapomnianym w sytuacjach określonych 
w art. 17 ust. 1 RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 


