
 

 

Polityka Prywatności  PH Motogama Spółka Jawna 

 

Uprzejmie informujemy, że firma J.Łabuz, Z.Rojek, J.Skawiński, R.Skawiński PH Motogama Spółka Jawna jest 
administratorem Państwa Danych osobowych i zobowiązuje się do ich należytej ochrony. Prywatność osób 
odwiedzających nasz Serwis internetowy ma dla nas znaczenie priorytetowe. Dokładamy wszelkich starań, aby 
na mocy obowiązującego prawa zagwarantować poufność posiadanych Danych osobowych. W celu 
zapewnienia realizacji Państwa praw prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, obejmującą 
podstawowe założenia oraz  zasady przetwarzania Danych osobowych w naszej firmie.  

Definicje 

Administrator/Motogama – J.Łabuz, Z.Rojek, J.Skawiński, R.Skawiński PH Motogama Spółka Jawna, z siedzibą 
w Rząska, ul. Łąkowa 22a, 30-199 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000008538, posiadająca nr NIP 6770004439, nr Regon: 350027166 

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, IP urządzenia, 
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. 

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 

RODO – Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – strona internetowa lub aplikacja prowadzona przez Administratora pod adresem www.motogama.pl 

Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do 
Serwisu 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy 
funkcjonalności opisanych w Polityce. 

Pliki Cookies- automatycznie zbierane dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe 
zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym Użytkownika. 

 

Administrator 

Administrator Danych Osobowych to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i 
środkach przetwarzania Danych osobowych. 

Do podstawowych zadań Administratora należy: 

-stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych 
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych objętych ochroną, a w szczególności 
zabezpieczenie Danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

-prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych osobowych oraz środków zapewniających 
ochronę Danych osobowych; 

-zapewnienie kontroli nad tym, jakie Dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru Danych 
osobowych oraz komu dane te są przekazywane; 

-prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych; 

-współpraca z organem nadzorczym i zgłaszanie wszelkich naruszeń organowi. 

 

 

http://www.motogama.pl/


 

 

Dane osobowe 

Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony podanych przez Użytkownika Danych osobowych. Podanie 
oraz zgoda na ich przetwarzanie nie są obowiązkowe ale są konieczne w celu podjęcia współpracy. Zgłaszając 
chęć podjęcia współpracy z nami należy wypełnić znajdujący się na stronie Serwisu formularz kontaktowy. 
Ponadto w celu informowania Użytkownika drogą elektroniczną(mailowo) o nowych produktach, usługach czy 
promocjach konieczne jest podanie Danych osobowych w ramach zapisu do newslettera Administratora, który 
jest udostępniony w Serwisie. Zapis do  newslettera jest bezpłatny, ale wymaga podania adresu mailowego w 
celu wykonania marketingu bezpośredniego. 

 

Skąd mamy dane osobowe 

Dane osobowe, które przetwarzane są przez nas jako Administratora, są przetwarzane przede wszystkim w 
oparciu o zgodę uzyskaną od Użytkownika. 

Użytkownik, który korzysta z Serwisu www.motogama.pl, akceptuje, iż Administrator gromadzi oraz 
wykorzystuje Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  

Administrator pozyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu: poprzez 
wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego, zapis do Newslettera, zgłoszenie chęci podjęcia 
pracy (aplikując swoje CV)  lub poprzez podpisanie z Administratorem umowy na współpracę. 

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Danych osobowych opiera się na wyraźnym przepisie RODO. 

Na każdym szczeblu w strukturze organizacyjnej Administratora, dokładamy starań, aby Dane osobowe nam 
powierzone były chronione i dobrze zabezpieczone. 

 

Jakie dane przetwarzamy  

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące Dane osobowe: 

-imię i nazwisko;  

-dane firmy 

-adres mailowy; 

-numer telefonu 

-załącznik CV 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe 

Dane osobowe są przetwarzane w konkretnym celu:  

-zawarcie i wykonanie umowy; 

-komunikacja mająca na celu przedstawienie Użytkownikowi drogą mailową lub telefoniczną ofert handlowych, 
promocji, informacji o nowych produktach w ramach prowadzonej działalności  

-przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 

-wypełnienie prawnie uzasadnionych obowiązków Administratora; 

- wypełnienie innych przepisów uregulowanych odrębnymi przepisami krajowymi lub unijnymi, które ciążą na 
Administratorze. 

 

 

 

 

 

http://www.motogama.pl/


 

 

Prawa Użytkownika, który Dane osobowe udostępnił Administratorowi 

Każdy Użytkownik, który swoje Dane osobowe udostępnił Administratorowi ma też określone prawa: 

-prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz informacji o tym czy te Dane są przetwarzane; 

-prawo do sprostowania, usunięcia lub żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych 
osobowych; 

-prawo do przenoszenia Danych osobowych do innego Administratora; 

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego 
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; 

-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolny momencie; 

 

Czas przetwarzania Danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów, do których zostały 
zebrane. 

Administrator ma prawo przetwarzać Dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, 
wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych w okresie przewidzianym przepisami prawa w 
odniesieniu do archiwizacji dokumentów.  

 

W jaki sposób zabezpieczamy powierzone nam Dane osobowe 

Na każdym szczeblu w strukturze organizacyjnej Administratora, dokładamy starań, aby Dane osobowe nam 
powierzone były chronione i dobrze zabezpieczone. Serwis Administratora zaopatrzony jest w środki 
bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy 
tez modyfikacją.  

 

Gdzie zgłosić naruszenie powierzonych do przetwarzania Danych osobowych 

Każda osoba, która ma podejrzenie co do naruszeń przetwarzania powierzonych przez nią Danych osobowych, 
ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu, pracy lub 
domniemanego naruszenia przepisów RODO.  

 

       

Pliki Cookies 

Administrator, zbiera w ograniczonym zakresie Dane osobowe automatycznie w postaci plików cookies. Są to  

dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach 

za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają takie 

dane informatyczne jak: adres IP Użytkownika, nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz  unikalny numer przypadkowo 

wygenerowany. Pliki cookies kierowane są do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej 

zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.  

Pliki cookies używane są w celu: 

- optymalizacji procesu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu 

- zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu 



 

 

- gromadzenia danych statystycznych, które pozwolą identyfikować sposób korzystania Użytkownika ze strony 

Serwisu, a w konsekwencji ulepszenia struktury i zawartości Serwisu 

-dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (tymczasowe) i stałe.Pliki sesyjne to pliki , 

które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się z Serwisu lub wyłączenia 

przeglądarki internetowej.Pliki  stałe to pliki  przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony 

w parametrach pliku cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ręcznego 

usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookies. Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron 

internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym 

Użytkownika.Użytkownik może jednak dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować 

automatyczne akceptowanie plików cookies lub skonfigurować tak, aby przeglądarka informowała Użytkownika 

o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Wszystkie informacje o obsłudze plików 

cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez 

Użytkownika. 

Ograniczenie dotyczące stosowania plików cookies przez Użytkownika, może wpływać ujemnie na poprawność i 

ciągłość świadczenia Usług w Serwisie, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego działania. Wyłączenie 

opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści 

zamieszczonych w Serwisie- z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.   

  

 
Niniejszy dokument, jest podstawowym dokumentem w zakresie ochrony Danych osobowych i zawiera 
podstawowe założenia stosowane przez Administratora w zakresie ochrony Danych osobowych. Niezależnie od 
powyższego, Motogama stosuje szereg procedur oraz zabezpieczeń zgodnych z wymogami stawianymi przez 
przepisy prawa, które mają na celu całkowitą ochronę udostępnianych nam Danych osobowych i ograniczenie 
do minimum, ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych Użytkowników bądź ryzyka ich ujawnienia. 

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może 
skontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@motogama.com.pl  

 

 

mailto:biuro@motogama.com.pl

