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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

W niniejszy dokumencie jako administrator danych osobowych - firma ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o., siedzibą ul. Jankovcova 
1603/47a, Holešovice, Praga 7, kod pocztowy 170 00, Regon: 05976359, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym 
przez Městský soud w Pradze sygnatura rejestru C 274001 (dalej tylko „firma ŠKODA AUTO DigiLab“) - udostępniamy informacje 
sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych i Twoich prawach związanych z ich przetwarzaniem. 

Przetwarzanie następuje w ramach następujących działań:  

Jeździmy razem 

1. Cel przetwarzania: 

Rejestracja użytkownika. 

Opis potrzeby przetwarzania: 

Przetwarzamy udostępnione przez Ciebie dane osobowe w tym celu, abyśmy mogli Ciebie zarejestrować jako użytkownika 

platformy Jezdíme spolu, oraz abyśmy mogli zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie zorganizowanie możliwości jazdy 
wspólnej bliżej określonej w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.  

Opis podstaw prawnych przetwarzania: 

Przetwarzania musimy dokonywać dla potrzeby realizacji zawarcia z Tobą umowy, względnie dla realizacji zawartej już umowy. 
Udostępnienie danych osobowych jest wymogiem zawartym w umowie i ich nieudostępnienie może skutkować nie zawarciem 
umowy lub już zawarta umowa nie będzie mogła podlegać realizacji. 

Kategoria danych osobowych, które przetwarzamy: 

Dane identyfikacyjne; dane kontaktowe; dane opisowe; komunikowanie się, interakcja i profile będące pochodnymi tych danych 

(włącznie z zapisem audio-wideo); dane dotyczące pojazdu   

Okres przetwarzania i archiwizowania: 

Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy i następnie dla wtórnych celów archiwizacji na podstawie 
uprawnionego interesu. 

Kategoria innych podmiotów zajmujących się przetwarzaniem lub odbiorców, którym dane osobowe możemy 

udostępnić: 

SAP Deutschland AG & Co. KG – dostawca rozwiązań technologicznych platformy oprogramowania komputerowego car-sharing 

TwoGo, która wykorzystywana jest w ramach projektu Jezdíme spolu Jeździmy razem). 

Twoje dane osobowe mogą być na żądanie udostępnione organom publicznym, zwłaszcza sądom, Policji Republiki Czeskiej i 
innym organom uczestniczącym w postępowaniu karnym w zakresie wymaganym i w ramach obowiązujących przepisów. 

Pochodzenie danych osobowych: 

Bezpośrednio od Ciebie. 

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub do przedsiębiorstw międzynarodowych? 

W ramach przywołanego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub przedsiębiorstw 
międzynarodowych. 

Automatyczny proces decyzyjny odnoszący się do danych osobowych:   

W ramach tego przetwarzania nie dochodzi do wdrożenia automatycznego procesu decyzyjnego. 

Inne informacje 

Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizowania w interesie publicznym i użyte do celów badań naukowych, historycznych 
lub statystycznych. 
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2. Cel przetwarzania: 

Pośredniczenie  w możliwości wspólnej jazdy z innymi zarejestrowanymi użytkownikami.  

Opis potrzeby przetwarzania: 

Przetwarzamy udostępnione przez Ciebie dane osobowe (lub dane dodatkowo wprowadzone na swoim koncie użytkownika) w 

tym celu, abyśmy mogli realizować umowę dotyczącą organizacji możliwości wspólnej jazdy, którą z nami zawarłeś. W tym celu 
jest również konieczne, aby niektóre przez Ciebie udostępnione dane zostały również udostępnione innym użytkownikom 
platformy, zwłaszcza Twoje podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane dotyczące Twojego pojazdu, ewentualnie 
inne dane, które nam dobrowolnie udostępniłeś. Te dane osobowe będą pozostałym użytkownikom platformy Jezdíme spolu 
udostępniane do chwili, kiedy dojdzie do automatycznego połączenia i wytworzenia jazdy wspólnej.  

Opis podstaw prawnych przetwarzania: 

Przetwarzania musimy dokonywać dla potrzeby realizacji zawarcia z Tobą umowy, względnie dla realizacji zawartej już umowy. 

Udostępnienie danych osobowych jest wymogiem zawartym w umowie i ich nieudostępnienie może skutkować nie zawarciem 

umowy lub już zawarta umowa nie będzie mogła podlegać realizacji. 

Kategoria danych osobowych, które przetwarzamy: 

Dane identyfikacyjne; dane kontaktowe; dane opisowe; komunikowanie się, interakcja i profile będące pochodnymi tych danych 
(włącznie z zapisem audio-wideo); dane dotyczące pojazdu   

Okres przetwarzania i archiwizowania: 

Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy i następnie dla wtórnych celów archiwizacji na podstawie 
uprawnionego interesu.  

Kategoria innych podmiotów zajmujących się przetwarzaniem lub odbiorców, którym dane osobowe możemy 
udostępnić: 

Inni użytkownicy platformy. 

SAP Deutschland AG & Co. KG – dostawca rozwiązań technologicznych platformy oprogramowania komputerowego car-sharing 
TwoGo, która wykorzystywana jest w ramach projektu Jezdíme spolu Jeździmy razem). 

Twoje dane osobowe mogą być na żądanie udostępnione organom publicznym, zwłaszcza sądom, Policji Republiki Czeskiej i 
innym organom uczestniczącym w postępowaniu karnym w zakresie wymaganym i w ramach obowiązujących przepisów. 

Pochodzenie danych osobowych: 

Bezpośrednio od Ciebie. 

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub do przedsiębiorstw międzynarodowych? 

W ramach przywołanego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub przedsiębiorstw 
międzynarodowych. 

Automatyczny proces decyzyjny odnoszący się do danych osobowych:   

W ramach tego przetwarzania nie dochodzi do wdrożenia automatycznego procesu decyzyjnego. 

Inne informacje 

Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizowania w interesie publicznym i użyte do celów badań naukowych, historycznych 

lub statystycznych. 
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3. Cel przetwarzania:  

Organizacja i wyłanianie zwycięzców konkursu motywacyjnego platformy Jezdíme spolu (Jeździmy razem). 

Opis potrzeby przetwarzania: 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia zwycięzcy konkursu motywacyjnego w ramach platformy Jezdíme spolu. 

W sprawie uczestniczenia w tym konkursie wyraziłeś zainteresowanie w ramach aplikacji TwoGo. 

Opis podstaw prawnych przetwarzania:  

Przetwarzania musimy dokonywać dla potrzeby realizacji zawarcia z Tobą umowy, względnie dla realizacji zawartej już umowy.  
Udostępnienie danych osobowych jest wymogiem zawartym w umowie i ich nieudostępnienie może skutkować nie zawarciem 
umowy lub już zawarta umowa nie będzie mogła podlegać realizacji.  

Kategoria danych osobowych, które przetwarzamy:  

Dane identyfikacyjne; dane kontaktowe; dane opisowe  

Okres przetwarzania i archiwizowania:  

Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez okres trwania konkursu motywacyjnego.  

Kategoria innych podmiotów zajmujących się przetwarzaniem lub odbiorców, którym dane osobowe możemy 

udostępnić:  

ŠKODA AUTO a. s. 

Twoje dane osobowe mogą być na żądanie udostępnione organom publicznym, zwłaszcza sądom, Policji Republiki Czeskiej i 
innym organom uczestniczącym w postępowaniu karnym w zakresie wymaganym i w ramach obowiązujących przepisów.  

Pochodzenie danych osobowych:  

Od 3. osoby. 

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub do przedsiębiorstw międzynarodowych?  

W ramach przywołanego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub przedsiębiorstw 
międzynarodowych. 

Automatyczny proces decyzyjny odnoszący się do danych osobowych:   

W ramach tego przetwarzania nie dochodzi do wdrożenia automatycznego procesu decyzyjnego.  

Inne informacje 

Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizowania w interesie publicznym i użyte do celów badań naukowych, historycznych 
lub statystycznych.  
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Jakie są Twoje prawa? 

W ramach przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa:  

    

Dostęp do przetwarzanych 
danych osobowych.  

Cofnięcie zgody na 
przetwarzanie danych 

osobowych.  

Korekta niedokładnych lub 
nieprawidłowych danych 
względnie uzupełnienie 

danych niepełnych.  

Usunięcie danych osobowych 
w  razie ustania zasadności 

lub przetwarzania 
nieuprawnionego.  

    

Ograniczenie lub 
zablokowanie przetwarzania 

danych osobowych.  

Wypis danych osobowych w 
formacie ustrukturyzowanym i 
do odczytu maszynowego dla 
potrzeb własnych lub innego 

administratora.   

Złożenie skargi przeciwko 
przetwarzaniu danych 

osobowych, jeżeli 
przypuszczasz, że 
przetwarzanie jest 

nieuprawnione.  

Nie być przedmiotem 
automatycznych decyzji.  

 

 
Jak możesz egzekwować swoje prawa? 

Do komunikacji z firmą ŠKODA AUTO DigiLab w sprawie ochrony danych osobowych może korzystać z poniższych adresów 

do korespondencji:  

 
 

 

Elektronicznie na adres:  

dpo@skodaautodigilab.com  

 

lub Pisemnie na adres: 

ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o. 
do rąk DPO  
ul. Jankovcova 1603/47a  
170 00 Praga 7 – Holešovice  

W związku z egzekwowaniem Twoich praw może firma ŠKODA AUTO DigiLab wymagać odpowiedniej zapłaty nieprzekraczającej 
kosztów związanych z procedurą, jeżeli żądanie Twoje jest wyraźnie nieuzasadnione lub niewspółmierne.  

 
Inspektor ds. ochrony danych osobowych   

 

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz 
skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych osobowych firmy 
ŠKODA AUTO DigiLab. 

  www.skodaautodigilab.com  

 dpo@skodaautodigilab.com  
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Możliwość złożenia skargi  

Jeżeli nie zgadzasz się z formą przetwarzania przez nas danych 
osobowych, możesz w związku z ochroną swoich praw złożyć skargę 
na ręce inspektora ds. ochrony danych osobowych firmy ŠKODA AUTO 
DigiLab lub złożyć skargę w urzędzie nadzorczym.  

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. Pplk. Sochora 27 
170 00 Praga 7 

 +420 234 665 111 

 http://ww.uoou.cz/ 
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