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Firma BS Dream Team Sp. z o. o., z siedzibą w 43-100 Tychy, przy ulicy Mikołowskiej 133, dokłada wszelkich 

starań, by chronić powierzone dane osobowe swoich klientów, dostawców i pracowników firm 

współpracujących zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą z dnia 10 maja 2018  

o ochronie danych osobowych. 

 

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BS Dream Team Sp. z o. o, z siedzibą w 43-100 Tychy, 
przy ulicy Mikołowskiej 133.  
 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

Podstawą przetwarzania danych osobowych są kontrakty, umowy kupna-sprzedaży, umowy o współpracy, 

umowy serwisu, zlecenie serwisu, umowy dostarczenia sprzętu / usług i inne umowy, lub ich inicjacja,  

a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). 

Celem przetwarzania danych jest sprzedaż samochodów, części, wynajem aut, obsługa posprzedażowa, 

realizacja umów, przyjęcie lub wydanie towaru. 

 

Jakie dane osobowe zbieramy? 

BS Dream Team Sp. z o. o. zbiera informacje o swoich klientach, dostawcach i pracownikach firm 

współpracujących. Wśród przetwarzanych danych osobowych znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres email, stanowisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, pesel, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy. 

 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Odbiorcami przetwarzanych przez BS Dream Team Sp. z o. o. danych osobowych jest firma o profilu 

rachunkowo-księgowym. 
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Przysługujące Państwu uprawnienia 

W każdym czasie osobom zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ich 

sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. 

W celu realizacji praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych należy wysłać 

wypełniony formularz (dostępny w załączniku) na adres mailowy rodo@rodo.tcp.pl. Podanie wszystkich 

wymaganych danych jest niezbędne do uwierzytelnienia osoby składającej wniosek. 

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Czy Państwa dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

W chwili obecnej nie planujemy przekazywać danych osobowych poza EOG. 

  

mailto:rodo@rodo.tcp.pl
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Załącznik nr 1. FORMULARZ REALIZACJI PRAW 

strona 1 z 2 

1. Dane osobowe osoby ubiegającej się o informacje w trybie przewidzianym przez rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych 

 

Imię:  

Nazwisko:  

Numer telefonu:  

Adres email:  

 

W przypadku, gdy numer telefonu i adres email będą niezgodne z danymi posiadanymi przez BS Dream 

Team Sp. z o. o., nie jesteśmy w stanie uwierzytelnić osoby składającej. W takiej sytuacji wymagane jest 

osobiste stawienie się w siedzibie firmy celem uwierzytelnienia.  

 

2. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Prosimy zaznaczyć prawa, z którego chce Pan / Pani skorzystać: 

 

 Prawo dostępu do danych 

 Prawo do sprostowania / uzupełnienia danych 

 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania 

 Prawo do przenoszenia danych  

 Prawo do sprzeciwu 

 Prawo do niepodlegania profilowaniu 

 

Ze uwagi na brak zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych BS Dream Team Sp. z o. o. 

informuje, że prawo do przenoszenia danych  ze względu na Artykuł 20, punkt 1, podpunkt b RODO będzie 

realizowane z formą odmowną. 

 

Ze względu na brak profilowania swoich klientów BS Dream Team Sp. z o. o. informuje, że prawo do 

niepodlegania profilowaniu jest zawsze realizowane. 
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Załącznik nr 1. FORMULARZ REALIZACJI PRAW 

strona 2 z 2 

3. Dodatkowe informacje, które są wymagane w celu realizacji poszczególnych praw 

 

a) W przypadku realizacji prawa do sprostowania / uzupełnienia danych – dane jakie powinny zostać 

poprawione: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania – przyczyna ograniczenia przetwarzania 

danych: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) W przypadku realizacji prawa do sprzeciwu – proszę wskazać do których operacji przetwarzania  

Pana / Pani danych wnosi Pan / Pani sprzeciw: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  


