
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
BMW DRIVING EXPERIENCE 

 

Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator wskazany w Regulaminie BMW Driving 
Experience, dostępnym na stronie: https://bmw-drivingexperience.pl/pobierz.   

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, numer prawa jazdy, 
data urodzenia, dane fakturowe, preferencje żywnościowe, płeć, wizerunek utrwalony na fotografii, wynik 
badania alkomatem, będą przetwarzane w celach: 
a) podjęcia działań niezbędnych do realizacji zawartej umowy a następnie jej wykonania (podstawa prawna 

RODO art. 6 ust. 1 lit. b); 
b) udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności prawa 

podatkowego i rachunkowego, realizacji innych obowiązków wynikających wprost z treści obowiązujących 
norm prawnych (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. c);  

c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora  
polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 
1 lit. f); 

d) przeprowadzaniu kontroli w zakresie zgodności, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania 
wewnętrznego w ramach grupy kapitałowej do której należy administrator, stanowiący prawnie 
uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu jednolitych standardów i 
sprawozdawczości grupy kapitałowej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. f ); · 

e) w celu realizacji i dokumentowania przysługujących Pani/Panu praw przyznanych na podstawie RODO, 
stanowiący prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zgodności z obowiązującym 
prawem wobec uprawnionych organów administracji publicznej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. 
f);  

f) Jeżeli dodatkowo Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na badanie alkomatem, otrzymywanie dedykowanego 
newslettera od BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, 02-675 
Warszawa) lub Organizatora BMW Driving Experience, dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o 
zgodę (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. a);  

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania odbiorcom zewnętrznym, w 
szczególności zajmującym się obsługą szkoleń z jazdy, obsługą floty samochodowej, informatyczną lub 
prawną, na podstawie odrębnych umów zawartych z administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą także 
zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora w tym audytorom lub 
organom publicznym, a także instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie norm 
obowiązującego prawa (w szczególności w zakresie obsługi mandatów i innych kar pieniężnych). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów 
przetwarzania, a po ich realizacji – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
odrębnymi normami prawnymi. W przypadku przetwarzania danych osobowych w różnych celach – przez 
odpowiedni okres liczony po zakończeniu realizacji ostatniego z nich. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes (jak 
wskazano powyżej), Pani/Pana sprzeciw zostanie rozpatrzony po analizie czy prawnie uzasadniony interes 
administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, podstawowych praw i wolności przysługujących 
Pani/Panu. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej 
cofnięciem. 

6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pod 
adresem e-mail biuro@bmw-drivingexperience.pl lub pisemnie na adres: CORSE S.C., ul. Żołny 24a, 02-815 
Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe - BMW Driving Experience”.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku  
nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa, które 
znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie) lub organizacji międzynarodowej. 

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym 
profilowanie. 
 
Wersja: 27.03.2022 


