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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W FORMIE 
NEWSLETTERA

Niniejsza  informacja  dotyczy  przetwarzania  danych  osobowych  w  ramach  niektórych  działań  marketingowych  (newsletter),  na  które
prosimy o Twoją zgodę i stanowi podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych. Prosimy o zapoznanie się również z Ogólną
Polityką  Prywatności  i  Ochrony  Danych  Osobowych  Toyota,  stanowiącej  uzupełnienie  niniejszej  informacji,  w  której  opisano  zasady
przetwarzania danych osobowych:  [link https://pdf.sites.toyota.pl/rodo_ogolna_polityka_prywatnosci_i_ochrony_danych.pdf]

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. („TMPL”), 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 i Toyota Motor Europe NV / SA 
(„TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruksela, Belgia, jako Administratorzy danych, będą gromadzić Twoje Dane Osobowe 
(jak wskazano poniżej) w celach opisanych poniżej.

KTÓRE Z DANYCH OSOBOWYCH ZOSTANĄ ZBIERANE?

Będziemy gromadzić następujące (kategorie) danych osobowych:

Kategorie danych osobowych:

Dane osobowe, które nam przekazujesz:

• Twoje imię i nazwisko, adres e-mail 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach i na podstawie jak poniżej:

Cele:                                                                                                                                Podstawy prawna:

• Aby móc przesyłać Ci informacje handlowe, w tym poinformować Cię o ofertach dotyczących 
produktów i usług Toyota, które mogą być dla Ciebie interesujące
• Aby wysłać Ci informacje o wydarzeniach organizowanych przez Toyotę, np. premierach nowych 
modeli

Kto będzie się z Tobą kontaktował? 
Tylko firma Toyota, tj., TMPL lub TME.

Zapewniamy, że udzielenie zgody nie zostanie wykorzystane do spamowania lub nadmiernej 
komunikacji. 

Twoja zgoda (udzielona przez 
Ciebie, jak wskazano poniżej) – 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• W celu aktualizacji w sposób zgodny z prawem Twoich danych osobowych lub porównania ich z 
danymi, które mogły być wcześniej przekazane, np. podczas zakupu produktów lub usług Toyoty.
• W celu zarządzania Twoją zgodą, jak wspomniano powyżej (np. potwierdzenia, wycofania). 
 W celu analizy doboru usług do potrzeb klientów marki Toyota, ogólnej optymalizacji produktów 

Toyota, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota.

Prawnie uzasadniony interes 
administratora danych – w 
postaci aktualizacji i 
utrzymania prawidłowości 
danych, analizy doboru usług 
do potrzeb i realizacji praw 
podmiotu danych -
art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

• Aby zastosować się do orzeczenia sądowego lub decyzji właściwego organu. Wymagane przez prawo – art. 
6 ust. 1 lit. c RODO
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OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany poniżej:

Okres(y) przechowywania: Kategorie danych osobowych:

Podstawowy okres przechowywania danych trwa do 
momentu wycofania przez Ciebie zgody poprzez 
kliknięcie przez Ciebie w link wypisania się z 
zamówionego newslettera – w zakresie w jakim 
przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody; w 
takiej sytuacji zaprzestaniemy przesyłania 
newslettera. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w 
innych wyżej opisanych celach, na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu – okres 
przechowywania trwa do czasu złożenia przez Ciebie 
sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności 
przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji 
obowiązków prawnych przechowywanie będzie 
trwało przez czas niezbędny do realizacji tego 
obowiązku.

Wszystkie kategorie Twoich danych osobowych, jak opisano powyżej.

UDOSTĘPNIENIE / PRZENIESIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO ODBIORCÓW W KRAJACH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM 
GOSPODARCZYM (EOG)

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom (odbiorcom) w krajach poza EOG, jak wskazano poniżej:

Odbiorca: Kraj:

Odbiorcy spoza 
UE:

Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA (w 
zakresie niezbędnym do technicznego przetwarzania (wysyłki mailingów) Twoich danych 
osobowych) - 
deklaruje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu 
przekazywanych zgodnie z zatwierdzonymi wiążącymi regułami korporacyjnymi Salesforce oraz 
standardowymi klauzulami umownymi 
(https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-
Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf
).

USA


