Regulamin Serwisu Aukcyjnego PIA

§1
Przedmiot regulacji oraz informacje o dostawcy usług elektronicznych
1. Niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i uczestnictwa w
aukcjach elektronicznych (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z internetowego
serwisu aukcje.porscheinterauto.com.pl (Serwis Aukcyjny PIA lub Serwis) i zawierania transakcji
za pośrednictwem tego serwisu. Serwis Aukcyjny PIA jest prowadzony i należy do spółki Porsche
Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Połczyńska 118a, 01-304
Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000108213, numer
identyfikacji podatkowej NIP: 646-10-02-655, numer REGON: 272249958, z kapitałem
zakładowym w wysokości: 8 837 400 PLN, (zwanej dalej “PIA Polska”). PIA Polska jest podmiotem
odpowiedzialnym za świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis Aukcyjny PIA.
Adres elektroniczny PIA Polska to: https://aukcje.porscheinterauto.com.pl,
Adres do korespondencji elektronicznej to : aukcje@porscheinterauto.pl
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA są następujące:
- System operacyjny Windows
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Mozilla
3. Wszelka korespondencja dotycząca Serwisu Aukcyjnego PIA, przebiegu aukcji oraz umów
zawieranych z wykorzystaniem Serwisu będzie odbywać się drogą elektroniczną, kanałami
wskazanymi przez PIA Polska. W uzasadnionych przypadkach PIA Polska może żądać stosownych
dokumentów lub oświadczeń w formie pisemnej.
§2
Użytkownik Serwisu Aukcyjnego PIA
1. Użytkownikiem Serwisu Aukcyjnego PIA mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zajmują się
profesjonalnie obrotem samochodami (dealerzy samochodowi), zweryfikowani i zarejestrowani
przez PIA Polska jako użytkownicy Serwisu Aukcyjnego PIA, którzy zapoznali się i zaakceptowali
niniejszy Regulamin i godzą się tym samym na uczestnictwo w aukcjach i nabywanie
samochodów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Serwis Aukcyjny PIA skierowany jest wyłącznie dla profesjonalistów (usługi B2B) i jego celem jest
ponowne wprowadzenia na rynek używanych samochodów lub innych pojazdów oferowanych
przez PIA Polska.
§3
Rejestracja i wymagane dane, dokumenty oraz oświadczenia
1. W celu zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu Aukcyjnego PIA osoba lub osoby
uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy wypełniają formularz rejestracyjny online podając
następujące dane:
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nazwa (firma) przedsiębiorcy
Imiona i Nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji
Siedziba i Adres przedsiębiorcy
Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej (ewentualny
odpowiednik takiego numeru)
Numer identyfikacji podatkowej
Numer Regon oraz Pesel w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek
cywilnych
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu niezbędny do weryfikacji tożsamości użytkownika

2. Powyższe dane są niezbędne do rejestracji i będą przetwarzane przez PIA Polska w celu
świadczenia usług elektronicznych poprzez Serwis Aukcyjny PIA i w celu zawierania i realizacji
umów sprzedaży w wyniku uczestnictwa użytkownika w aukcjach prowadzonych w Serwisie
Aukcyjnym PIA.
3. Do zgłoszenia rejestracyjnego użytkownik dołącza drogą elektroniczną odpis z odpowiedniego
rejestru przedsiębiorców oraz ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające upoważnienie
do reprezentacji i zaciągania zobowiązań przez osoby dokonujące rejestracji.
4. Przy zgłoszeniu rejestracyjnym użytkownik składa drogą elektroniczną oświadczenia o akceptacji
Regulaminu i zasad korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA.
5. PIA Polska zastrzega możliwość weryfikacji wniosków o rejestrację w Serwisie Aukcyjnym PIA,
włącznie z prawem odmowy nadania statusu użytkownika podmiotowi, który nie spełnia według
uznania PIA kryterium profesjonalnego dealera samochodowego.
6. Wyłącznie po akceptacji wniosku przez PIA i nadaniu stosownego oznaczenia/numeru
identyfikacyjnego podmiot składający wniosek staje się użytkownikiem mogącym uczestniczyć w
aukcjach organizowanych przez PIA Polska poprzez Serwis (użytkownik).
7. W przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA jego konto
(oznaczenie/numer identyfikacyjny) zostanie usunięte. Usunięcie konta pozostanie bez wpływu
na ważność złożonych uprzednio przez Użytkownika ofert.
§4
Aukcje
1. Użytkownikom Serwisu Aukcyjnego PIA dostępne będą oferty samochodów używanych
przeznaczonych do sprzedaży przez PIA Polska, zawierające dane oferowanych pojazdów, w
szczególności model, rok produkcji, przebieg, numer VIN, a także inne informacje niezbędne dla
oceny stanu pojazdu. Dane wskazane w ofercie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych
parametrów pojazdu – w szczególności informacja o przebiegu może różnic się od wartości
rzeczywistej o 1000 km.
2. W ramach Serwisu Aukcyjnego PIA będą organizowane aukcje online (aukcje), podczas których
użytkownicy będą mogli składać oferty zakupu samochodów wystawionych do sprzedaży w
czasie danej aukcji – składając online oświadczenie o woli nabycia pojazdu w stanie takim jakim
jest za wskazaną przez siebie cenę ofertową i na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie. Złożone oferty będą wiązać użytkowników przez 7 dni. Po zakończeniu aukcji PIA
Polska dokona oceny złożonych ofert i podejmie decyzję o zawarciu umowy z użytkownikiem,
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który złożył najwyższą ofertę lub zakończeniu aukcji bez rozstrzygnięcia. Użytkownik, z którym
ma zostać zawarta umowa zostanie niezwłocznie poinformowany o akceptacji jego oferty i
szczegółach transakcji.
3. Weryfikacja tożsamości użytkownika przy każdorazowym logowaniu się do Serwisu Aukcyjnego
PIA będzie każdorazowo weryfikowana kodem przesłanym użytkownikowi na wskazany przez
niego numer telefonu komórkowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę i
zabezpieczenie informacji służących do logowania oraz telefonu służącego do weryfikacji przed
dostępem osób nieupoważnionych.
§5
Zasady sprzedaży samochodów w ramach Serwisu Aukcyjnego PIA
1. Złożenie w czasie trwania aukcji oferty przez zarejestrowanego użytkownika, który spełnia
wszelkie warunki korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA na dzień złożenia oferty, oraz akceptacja
złożonej oferty przez PIA Polska oznacza zawarcie umowy sprzedaży (umowy) pojazdu, którego
dotyczyła dana aukcja (wybrany pojazd) na warunkach określonych w ofercie oraz niniejszym
Regulaminie. Użytkownik, którego oferta została zaakceptowana zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie będzie dalej określany jako Nabywca.
2. Wszystkie ceny są podawane w walucie obowiązującej w Polsce (polskie złote) i są cenami
brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), chyba że w danej aukcji lub w
informacji dostępnej dla użytkowników PIA Polska wskaże inne zasady podawania i określania
ceny. W przypadku nabywania pojazdów przez Nabywców spoza granic Polski, zastosowanie
stawek podatku VAT właściwych dla tego typu transakcji może nastąpić wyłącznie w przypadku
spełnienia przez użytkownika wszystkich wymogów pranych oraz dochowaniu procedur
określonych przez PIA Polska. Zaakceptowana przez PIA Polska cena oferowana przez Nabywcę
będzie stanowiła Cenę Całkowitą.
3. W terminie 7 dni od uzyskania informacji o akceptacji oferty Nabywca ma obowiązek zapłaty
przelewem całości Ceny Całkowitej na rachunek wskazany przez PIA Polska, a następnie odbioru
wybranego pojazdu. Informacja o akceptacji oferty zostanie przekazana Nabywcy drogą
elektroniczną.
4. Wybrany pojazd zostanie przekazany Nabywcy nie wcześniej niż po otrzymaniu całości Ceny
Całkowitej przez PIA Polska. Prawo własności wybranego pojazdu pozostaje przy PIA Polska do
czasu zapłaty całości Ceny Całkowitej.
5. W przypadku braku płatności Ceny Całkowitej we wskazanym powyżej terminie, PIA Polska ma
prawo do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od daty, w której płatność miała nastąpić,
zastrzegając sobie prawo do dochodzenia odszkodowania oraz prawo do zawieszenia bądź
wykluczenia Nabywcy z możliwości korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA.
6. Wszystkie oferowane pojazdy są odpowiednio ubezpieczone przez PIA Polska. PIA Polska
rozwiązuje umowę ubezpieczenia wybranego pojazdu po upływie wyznaczonego terminu
odbioru pojazdu. Odbiór wybranego pojazdu następuje w miejscu wskazanym w informacjach
dotyczących danej aukcji na koszt i ryzyko Nabywcy. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej
utraty oraz wszelkie koszty związane z wybranym pojazdem przechodzą na Nabywcę w dniu
odbioru wybranego pojazdu lub, w przypadku jeżeli Nabywca opóźnia się z zapłatą Ceny
Całkowitej lub odbiorem wybranego Pojazdu, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o
zaakceptowaniu oferty przez PIA Polska. W przypadku opóźnienia w odbiorze Nabywca
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zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PIA Polska kosztów przechowania wybranego pojazdu, w
tym opłaty parkingowej w wysokości 50 złotych netto dziennie.
7. Dla skutecznego odbioru wybranego Pojazdu osoba działająca w imieniu Nabywcy musi
przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające upoważnienie do odbioru, na żądanie PIA
Polska dokumenty rejestrowe Nabywcy.
8. Nabywca (osoba przez niego upoważniona) przeprowadza przy odbiorze sprawdzenie pojazdu i
weryfikuje wszystkie niezbędne dokumenty. Widoczne uszkodzenia muszą być opisane w
protokole odbioru/międzynarodowym liście przewozowym CMR.
9. Nabywca otrzyma fakturę wystawioną przez PIA Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W przypadku, jeżeli Nabywca jest podmiotem zarejestrowanym lub posiadającym
zarejestrowaną siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej, to ma on obowiązek złożyć
oświadczenie w którym zapewni, że zakupił pojazd do celów związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz potwierdzi, że transakcja jest objęta przepisami dotyczącymi
podatku VAT obowiązującymi w danym kraju, a także przedstawi dowód dostarczenia pojazdu
do kraju członkowskiego Unii Europejskiej (międzynarodowy list przewozowy CMR).
10.Nabywca spoza Unii Europejskiej jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia PIA Polska
dowodu dostarczenia pojazdu do kraju poza Unią Europejską - świadectwa wywozowego
wystawionego przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej. PIA Polska nie jest
zobowiązany do dostarczenia deklaracji pochodzenia ani świadectwa pochodzenia. Jeżeli
dokument taki jest niezbędny do zrealizowania transakcji eksportowej przez nabywcę, wówczas
nabywca musi uzyskać go na własny koszt.
§6
Wady pojazdu, wyłączenie rękojmi i gwarancji
PIA Polska nie gwarantuje, że sprzedawany samochód jest wolny od wad i bezwypadkowy,
pojazdy są sprzedawane jako używane i użytkownik przystępując do aukcji i wyrażając wole
zakupu danego pojazdu jest tego świadomy i to akceptuje. W związku z wymogami dotyczącymi
użytkownika Serwisu Aukcyjnego PIA domniemywa się, że profesjonalizm użytkownika i jego
doświadczenie w obrocie pojazdami używanymi umożliwia mu ocenę stanu pojazdu na
podstawie informacji wskazanych w ofercie. Pojazdy są sprzedawane z wyłączeniem
jakiejkolwiek gwarancji, zaś roszczenia dotyczące wad fizycznych lub prawnych są wyłączone w
najszerszym prawem dozwolonym zakresie.
§7
Zakres odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność PIA Polska jest co do zasady ograniczona do przypadków umyślnego
naruszenia istotnego obowiązku umownego lub rażącego niedbalstwa PIA Polska. Niezależnie od
powyższego, w granicach określonych prawem PIA Polska będzie odpowiedzialna za szkody
wyłącznie do wartości rynkowej danego pojazdu i wyłącznie za szkodę rzeczywistą.
2. Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności wspomniane powyżej nie będą miały
zastosowania w przypadku bezwzględnych regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności.
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§8
Naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa,
możliwość zawieszenia lub odmowy świadczenia usług z Serwisu Aukcyjnego PIA
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Aukcyjnego PIA zgodnie z niniejszym
Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest:
a) dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym
b) przekazywanie osobom nieupoważnionym do reprezentacji użytkownika danych do
logowania do Serwisu
c) wszelkie niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami działania mające wpływ na realizacje
zadań i celów Serwisu, na przebieg aukcji oraz treść ofert innych użytkowników
d) korzystanie z Serwisu za pomocą zautomatyzowanych narzędzi informatycznych
e) rozpowszechniania utworów lub ich części zawartych w Serwisie Aukcyjnym PIA
f) podejmowanie działań, które mogą nadmiernie obciążyć infrastrukturę informatyczną
Serwisu, zakłócać prawidłowe działanie Serwisu
2. We wskazanych w Regulaminie przypadkach lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia
nieprzestrzegania Regulaminu, niespełniania wymogów formalnych lub naruszenia prawa przez
użytkownika PIA Polska może zawiesić lub zlikwidować konto użytkownika, w sposób czasowy
lub stały uniemożliwiając danemu podmiotowi korzystanie z Serwisu Aukcyjnego PIA.
§9
Prawa Autorskie
Wszelkie prawa związane z utworami autorskimi, markami, znakami handlowymi,
oprogramowaniem PIA Polska, jak również wszelkie informacje, wiedza specjalistyczna (knowhow) i chronione prawem algorytmy stanowią wyłączną własność PIA Polska, która upoważnia
użytkowania do korzystania z nich tylko i wyłącznie w celu korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA
zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem.
§ 10
Procedura reklamacyjna, Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe
1. W przypadku uwag, zastrzeżeń czy innego rodzaju spornych spraw użytkownik składa drogą
elektroniczna na adres aukcje@porscheinterauto.pl uzasadnioną skargę lub zastrzeżenie
dotyczące Serwisu. PIA Polska zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek użytkownika w terminie 14
dni.
2. Spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu Aukcyjnego PIA strony będą starać się
rozwiązywać polubownie, w tym metodami alternatywnymi, takimi jak mediacja, bez
podejmowania postępowania sądowego.
3. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Aukcyjnego PIA i dotyczących umów
związanych z aukcjami na tym serwisie zastosowanie będą miały regulacje prawne obowiązujące
na terenie Polski.
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§ 11
Polityka prywatności
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Porsche Inter Auto Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (01-304) przy ul. Połczyńskiej 118a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000108213 (dalej:
„my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15
oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
 w celu świadczenia Państwu usług opisanych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu (podstawa umowa);
 w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pojazdu (podstawa - umowa);
 w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, celnego
oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);
 w celu realizacji akcji przywoławczych oraz wykonywania obowiązków związanych z
bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa oraz ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych
interesów innej osoby (jeśli zamówią Państwo u nas samochód) (podstawa – przepis prawa i
żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej);
 w celu prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego w ramach sieci
sprzedaży (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
 w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji
klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami
(podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
A ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
 w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa –
nasz prawnie uzasadniony interes);
 w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb
naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi,
budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
 by prowadzić działania marketingowe zakresu marketingu bezpośredniego naszego i
podmiotów trzecich polegającego na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach),
wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym naszej działalności i
oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:
 przedstawiać Państwu informacje handlowe na temat oferowanych przez nas towarów lub
usług - telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku prowadzenia działań marketingowych analizujemy Państwa preferencje, tak aby
najlepiej dopasować komunikację marketingową do Państwa zainteresowań. Preferencje te badamy
na podstawie otrzymanych od Państwa danych takich jak np. historia zakupów.
Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
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W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub
obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych
następującym grupom odbiorców:
 naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe
będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z
wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, agencje
reklamowe, nasi doradcy;
 innym odbiorcom danych – np. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy
ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, firmy transportowe, producenci zakupionych
przez Państwa samochodów, importer - spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.;
 organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Dane możemy udostępnić spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz Volkswagen Bank Polska S.A.,
Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z
o.o., jak też Automobili Lambhorgini S.p.A. i Bentley Motors Ltd (w przypadku istnienia podstawy
prawnej).
Informujemy, że w zakresie obsługi procesu zakupu pojazdów, akcesoriów i części zamiennych, usług
serwisowych, obsługi reklamacji i roszczeń gwarancyjnych, raportowania i audytowania, ustalania
standardów obsługi klienta, kontroli jakości obsługi klienta współadministratorem Państwa danych
będzie spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, KRS
0000327143.
W ramach umowy o współadministrowanie, zawartej pomiędzy Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. a
nami, uzgodniliśmy, że każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny
za realizację praw podmiotów danych. Osoba, której dane dotyczą może wykonywać przysługujące jej
prawa względem każdego ze współadministratorów. Kontakt z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w
ww. zakresie jest możliwy na adres daneosobowe@vw-group.pl. Więcej informacji na temat
współadministrowania uzyskają Państwo u naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod
adresem mailowym: rodo@porscheinterauto.pl.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy przez
okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok od końca
roku, w którym umowa została wykonana, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń
związanych z umową, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia
danych dla umów kończących się w danym roku.
W przypadku specjalnych akcji serwisowych możemy przetwarzać Państwa dane przez okres 10 lat
licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres
ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie
dłużej niż 10 lat.
7

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele
wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej
niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw to do
momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez
Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Jakie prawa Państwu przysługują?
W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:
 prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas
Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli
dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże
będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie
będzie istniał uzasadniony powód;
 prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak
też prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas
posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:
 drogą mailową, wysyłając maila na adres: rodo@porscheinterauto.pl;
 zwracając się do nas pisemnie na adres: Porsche Inter Auto Sp. z o.o., ul. Połczyńska 118a (01304) Warszawa;
 kontaktując się telefonicznie na numer telefonu +48 22 223 15 15.
Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz
preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i
żądania.
Skutki niepodania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem
niezbędnym do uczestnictwa w internetowym Serwisie Aukcyjnym PIA. Podanie tych danych jest
również konieczne do zawarcia umowy (jeśli zdecydują się Państwo zakupić pojazd za pośrednictwem
Serwisu Aukcyjnego PIA) i jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania
danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym nie będzie możliwy udział w serwisie
aukcyjnym PIA, zaś w przypadku zamiaru zakupu pojazdu za pośrednictwem serwisu aukcyjnego zawarcie umowy i jej realizacja.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych, w tym
komunikacji elektronicznej, jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia
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zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, w tym drogą
elektroniczną.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…
Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej
firmie wyznaczymy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będą mogli się Państwo
skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail
rodo@porscheinterauto.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 223 15 15, jak też przy pomocy
formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.porscheinterauto.pl.
Prawo do skargi
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane zbierane automatycznie
Szczegóły dotyczące gromadzenia przez nas danych zbieranych automatycznie zawarte zostały w
Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
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