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INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W STRUKTURZE USŁUG TOYOTA
CONNECTED CAR

Toyota, jako firma odpowiedzialna społecznie, stara się szanować język i ducha prawa oraz podejmować
otwarte i uczciwe działania biznesowe. Jesteśmy przekonani, że w celu zbudowania zaufanych relacji z
naszymi klientami i zapewnienia niezawodnych, powiązanych usług samochodowych [Toyota Connected
Car], niezbędna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych i otwartość na sposób, w jaki traktujemy
Państwa dane osobowe.
Niniejsza Informacja o Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób obsługujemy twoje dane osobowe (“Dane
Osobowe”) podczas świadczenia Usług Toyota Connected Car, których abonament możesz wykupić
poprzez swoje konto MojaToyota i do których możesz uzyskać dostęp poprzez Aplikację Toyota MyT i
Portal MojaToyota (łącznie zwane “Usługami”).
Niniejsze Informacje o Prywatności należy interpretować łącznie Ogólną Polityką Toyota Prywatności i
Ochrony Danych Osobowych (“Ogólna Polityka Prywatności”) Polityka Prywatności gdzie opisano
ogólne zasady i powody zbierania twoich Danych Osobowych, co robimy z Danymi Osobowymi, komu
udostępniamy takie dane, w jaki sposób je chronimy i jaki jest zakres wyboru przysługujący Tobie w
zakresie Twoich własnych Danych Osobowych.
Kto jest odpowiedzialny za zbierania i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych?
Za zbieranie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych odpowiedzialne są następujące podmioty:
Toyota Motor Europe SA/NV
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruksela
Belgia
wspólnie z:
Toyota Connected Europe Limited
10th Floor, 14-18 Handyside Street
Londyn N1C 4DN
Wielka Brytania
Toyota Motor Europe i Toyota Connected Europe Limited są dalej łącznie zwane “Toyota”, “my, “nasze”
lub “nasi”.
Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?
Zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:
- aktywowanie i wyłączanie Twojego abonamentu Usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- świadczenie Tobie Usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- obsługa Twoich pytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- wsparcie naszej działalności handlowej i marketingowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
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- prace badawczo-rozwojowe (np. poprzez środki analizy danych) usprawniające i ulepszające Usługi,
opracowywanie nowych samochodowych usług i rozwiązań mobilnych lub łączności oraz
udoskonalanie usług i rozwijanie nowych pojazdów, produktów i usług Toyota na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO;
- zabezpieczenie, konserwacja i wsparcie naszych sieci, systemów i aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO;
- jeżeli jest to zasadne w sytuacji sporu, w którym jesteśmy lub możemy być zaangażowani bezpośrednio
z Tobą lub z inną osobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- wypełnianie obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
- ocena czy Twój pojazd (lub jego części) jest nadal objęty gwarancją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO;
- stworzenia leadów (np. spróbuj przed zakupem) do usługi ubezpieczenia na podstawie oceny stylu
jazdy (UBI) art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- gdy organy ścigania lub sądy wymagają od nas ujawnienia Państwa danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- ulepszenia naszych usług (np. w przypadku wystąpienia problemu technicznego z Twoim pojazdem
Toyota, możemy użyć Twoich danych osobowych (np. Twoich danych dotyczących jazdy), aby
spróbować rozwiązać ten problem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Będziemy udostępniać Twoje Dane Osobowe innym osobom w następujących celach:
- jeżeli posiadasz samochód Toyota z zainstalowaną funkcją dostępu do Internetu, dostawca Usług
Łączności Elektronicznej ("Dostawca UŁE") świadczący usługę dostępu do Internetu może być
zobowiązany na mocy prawa do otrzymania określonych informacji identyfikujących Ciebie. Toyota
uzyska od Ciebie takie informacje identyfikujące i przekaże je Dostawcy UŁE;
- umożliwienie naszej sieci (dystrybutor krajowy i Autoryzowany Sprzedawca/Autoryzowany Warsztat)
skontaktowanie się z Tobą w ramach świadczenia / wdrażania określonych Usług;
- jeżeli ograny władzy publicznej (np. wymiaru sprawiedliwości) i sądy żądają udostępnienia im Twoich
Danych Osobowych;
- jeżeli jest to zasadne w związku ze sporem, w którym jesteśmy lub możemy zostać zaangażowani,
możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe na przykład innym stronom zaangażowanym w spór lub
sądom;
- jeżeli posiadasz umowę ubezpieczenia w oparciu o styl jazdy zawartą z partnerem Toyota Insurance
Management (TIM), to udostępnimy ubezpieczycielowi Dane Osobowe konieczne do tego, aby
ubezpieczyciel mógł wykonać taką umowę i zapewnić ochronę ubezpieczeniową (np. informacje geolokalizacyjne związane z Twoim pojazdem Toyota, Twoją charakterystyką prowadzenia pojazdu, itp.).
- jeśli posiadasz umowę ubezpieczenia w oparciu o styl jazdy zawartą z ubezpieczycielem, który nie
należy do grupy Toyota i nie jest partnerem Toyota Insurance Management (TIM), udostępnimy Twoje
Dane Osobowe takiej stronie trzeciej jedynie na podstawie Twojej wcześniejszej zgody;
- możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług dodatkowych, jeśli
wcześniej wyraziłeś na to zgodę;
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- korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w związku z rozwojem, marketingiem i świadczeniem
Usług. Tacy dostawcy usług mogą w pewnych okolicznościach uzyskać dostęp do takich Danych
osobowych podczas świadczenia usług dla Toyota;
- możemy zanonimizować Twoje dane osobowe i udostępniać te anonimowe dane stronom trzecim w
uzasadnionych celach, takich jak opracowywanie nowych usług i rozwiązań w zakresie mobilności.
Czyje Dane Osobowe będą przetwarzane?
Będą to Twoje dane, jako osoby, która wykupiła abonament na Usługi, zgodnie z naszymi ogólnymi
warunkami użytkowania.
Proszę zauważyć, że jeżeli pozwolisz innej osobie na prowadzenie / użytkowanie Twojego pojazdu Toyota,
jej dane osobowe także mogą być przez nas przetwarzane bez wiedzy czyje to dane, a Ty powinieneś
przekazać treść niniejszej Informacji o Prywatności takiemu kierowcy / użytkownikowi w celu
poinformowania takiej osoby o przetwarzaniu jej/jego Danych Osobowych w kontekście świadczonych
Usług.
Przed przeniesieniem własności Twojego pojazdu Toyota innej osobie lub sprzedawcy rynku wtórnego,
jesteś zobowiązany do:
- usunięcia w zakresie technicznie możliwym, wszelkich ewentualnych danych i zawartości (w tym
wszelkich Danych Osobowych), jakie są przechowywane w Twoim pojeździe Toyota i które są dostępne
z Twojego konta MojaToyota i
- usunięcia pojazdu Toyota z Twojego konta MojaToyota.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie Twoich Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg korzystania z
Usług.
Jakie Dane Osobowe są zbierane?
Będziemy zbierać i wykorzystywać następujące Dane Osobowe:
- Informacje dotyczące tożsamości (np. tytułowanie, imię i nazwisko, język ojczysty);
- Informacje dotyczące kontaktów (np. numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej,
adres pocztowy);
- Jeżeli posiadasz pojazd Toyota z zainstalowanym Moduł komunikacji Toyota Connected Car, będą to
informacje identyfikacyjne żądane przez Dostawcę UŁE świadczącego usługę dostępu do Internetu
(np. imię, nazwisko, PESEL, jeżeli go posiadasz, albo numer i serię dokumentu potwierdzającego
tożsamość (dowód osobisty, paszport), w przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa
UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer i seria paszportu lub karta pobytu);
- Informacje związane z kontem MojaToyota (np. preferowana metoda kontaktowania się, informacje o
abonamencie,
preferowany
język
komunikowania
się,
preferowany
Autoryzowany
Sprzedawca/Autoryzowany Warsztat);
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- Informacje geo-lokalizacyjne związane z Twoim pojazdem Toyota lub Twoim smartfonem (np. geolokalizacja Twojego pojazdu (długość i szerokość geograficzna), planowany cel podróży);
- Charakterystyka prowadzenia pojazdu (np. dziennik prowadzenia pojazdu, dziennik trasy, szybkość
jazdy, przyśpieszenia, szybkość hamowania);
- Informacje kontaktowe w nagłych przypadkach (jeżeli taka informacje została dostarczona w ramach
Twojego konta MojaToyota);
- Informacje o trasie;
- Możemy wykorzystać Twój identyfikator w mediach społecznych w celu udostępnienia lokalizacji
Twojego pojazdu Toyota innym osobom na Twoje życzenie (np. w odniesieniu do tych Usług, które
pozwalają Tobie na udostępnienie lokalizacji Twojego pojazdu Toyota innym osobom poprzez wybrane
przez Ciebie media społecznościowe);
- Branża klienta;
- Dane identyfikacyjne pojazdu (np. numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu, data zakupu
pojazdu);
- Dane techniczne pojazdu (np. odczyt licznika, zużycie paliwa, ostrzeżenia) i dane diagnostyczne;
- Bieżące i historyczne dane związane z pojazdem (np. akcesoria, opony, finanse, ubezpieczenia,
informacje związane z gwarancją, o ile dotyczą);
- Dane związane z fakturami i płatnościami za Usługi (np. historia Twoich płatności za Usługi, faktury, NIP,
jeżeli dotyczą); oraz
- Historia współpracy (np. planowane wizyty konserwacyjne i serwisowe).
Jakie są podstawy prawne wykorzystywania Twoich Danych Osobowych przez Toyota?
1. Konieczne w celu wykonania zawartej przez nas umowy z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Generalnie, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, ponieważ jest to konieczne dla wykonania przez nas
umowy, na podstawie której korzystasz z naszych Usług.
2. Nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Tam, gdzie ma to zastosowanie, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, jeżeli jest to konieczne dla
ochrony naszego uzasadnionego interesu prawnego w związku ze świadczeniem Usług, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Twoje interesy lub podstawowe
prawa i wolności (np. Twoje prawo do prywatności). Przykładowo, przetwarzamy Dane Osobowe:
- by umożliwić naszym partnerom sieci Toyota (np. krajowym dystrybutorom, Autoryzowanym
Warsztatom / Autoryzowanym Sprzedawcom) skontaktowanie się z Tobą w ramach przypominania
o serwisie i obsługi powypadkowej;
- jeżeli znajdzie to zastosowanie, by umożliwić Tobie udostępnianie określonych danych innym
osobom (np. Twoja lokalizacja, lokalizacja Twojego pojazdu Toyota, Twój cel podróży, oczekiwany
czas Twojego przyjazdu);
- by pozwolić nam na skontaktowanie się z wybraną przez Ciebie osobą do kontaktu w nagłych
wypadkach i z którą kontakt jest konieczny w przypadku, gdy Ty lub Twój pojazd Toyota
uczestniczycie w wypadku;

Strona 4 z 9

• PUBLIC 公開

- jeżeli posiadasz pojazd Toyota z zainstalowanym modułem komunikacji Toyota Connected Car, by
umożliwić zewnętrznym usługodawcom (np. dostawcy UŁE, który świadczy Usługę Łączności
Internetowej) wypełnienie ich obowiązku prawnego do identyfikacji Ciebie (poprzez zebranie
Twoich danych identyfikacyjnych);
- w celu wykonania prac badawczo-rozwojowych usprawniających i ulepszających Usługi,
opracowywania nowych rozwiązań mobilnych oraz udoskonalania świadczeń i rozwijania nowych
pojazdów, produktów i usług Toyota; w tym kontekście możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe
w formie niepozwalającej na zidentyfikowanie Ciebie;
- by ulepszyć nasze usługi (np. gdy pojawił się techniczny problem z Twoim pojazdem Toyota możemy
użyć Twoich Danych Osobowych (np. danych dotyczących Twojej jazdy), by spróbować rozwiązać
ten problem); oraz
- w celu ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani przez
uprawnione organy lub sądy.
3. Nasze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, jeżeli jest to konieczne, byśmy wykonali nasze obowiązki prawne,
w tym do wykonania decyzji wydanych przez sądy lub organy władzy publicznej. Na przykład, jeżeli
obciążyliśmy Ciebie za korzystanie z usług łączności Internetowej, możemy być zobowiązani do
zachowania faktury (i Twoich Danych Osobowych na fakturze) przez obowiązujący zgodnie z prawem
okres czasu.
4. Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
W niektórych przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko za Twoją uprzednią
zgodą. Na przykład, potrzebujemy Twojej uprzedniej zgody na wykorzystanie Twoich danych
osobowych w celu stworzenia leadów (np. spróbuj przed zakupem) do usługi ubezpieczenia opartej na
analizie stylu jazdy lub do udostępnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim świadczącym
usługi dodane.
W jaki sposób mogę zawiesić korzystanie z funkcji geo-lokalizacji Toyota?
Jeżeli nie chcesz, by twoje dane geo-lokalizacyjne były wykorzystywane, możesz w każdej chwili poprzez
swoje konto MojaToyota uruchomić „tryb prywatny”. Jeżeli uruchomiono „tryb prywatny” przestajemy
przetwarzać i udostępniać takie dane geo-lokalizacyjne.
Proszę zauważyć, że z chwilą uruchomienia, tryb prywatny będzie stosować się do wszystkich Usług
zależnych od geo-lokalizacji, z wyjątkiem ubezpieczenia opartego na analizie Twojego stylu jazdy, jeżeli
taka umowa ubezpieczenia została zawarta. Wiele Usług polega (w całości lub w części) na danych geolokalizacyjnych uzyskanych z Twojego pojazdu Toyota. Jeżeli uruchomiono „tryb prywatny”, takie Usługi
mogą przestać być dostępne albo może to wpłynąć na ich jakość i dokładność. Na przykład, po
aktywowaniu „trybu prywatnego” nie będziesz mógł skorzystać z Usługi pozwalającej na lokalizację
twojego pojazdu Toyota i nie będziemy w stanie zlokalizować twojego pojazdu Toyota po zawiadomieniu
o wypadku. Jednakże, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej opartej na analizie stylu jazdy i
aktywacji trybu prywatności, dane geo-lokalizacyjne Twojego pojazdu Toyota będą nadal
wykorzystywane, ale tylko dla celów umowy ubezpieczeniowej opartej na analizie stylu jazdy
samochodem.
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Status „tryb prywatny” (aktywny lub nieaktywny) pozostaje zgodny z Twoim wyborem do chwili aż sam
zadecydujesz o zmianie statusu. Aktualny status „trybu prywatnego” można sprawdzić poprzez swoje
konto MojaToyota.
Jak długo Toyota przechowuje moje Dane Osobowe?
Przechowujemy Twoje Dane Osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celu, w jakim są one
przetwarzane.
1. Dane osobowe związane z używaniem Twojego pojazdu
Dane osobowe związane z używaniem Twojego pojazdu (np. informacje geo-lokalizacyjne związane z
Twoim pojazdem Toyota (np. długość i szerokość geograficzna, planowany cel podróży); sposób
prowadzenia pojazdu (np. dzienniki jazdy, dzienniki podróży, prędkość jazdy, przyspieszenie i prędkość
hamowania); informacje o podróży) są przechowywane przez 12 miesięcy. Okres ten może być krótszy:
- jeśli abonament na Usługi wygaśnie lub zostanie zakończona wcześniej;
- jeśli sprzedajesz swój pojazd Toyota i jeśli nowy właściciel ma abonament Usługi dla tego samego
pojazdu. W takim przypadku usuniemy wszystkie dane osobowe związane z używaniem przez Ciebie
pojazdu, gdy nowy właściciel aktywuje swój abonament.
2. Inne Dane Osobowe
Do ustalenia okresów, przez które będziemy przechowywać Twoje inne Dane Osobowe (tj. inne niż
Dane Osobowe związane z używaniem Twojego pojazdu) stosujemy następujące kryteria:
- Okres trwania Twojego abonamentu i świadczenia Usług;
- Nasze zobowiązania prawne wynikające z przepisów prawa do zachowania określonych Danych
Osobowych;
- Okresy, w trakcie których przysługuje nam lub wobec nas nieprzedawnione roszczenie;
- Konieczność wykonania audytów (np. audyty bezpieczeństwa);
- Konieczność wykorzystania Twoich Danych Osobowych w ramach jakichkolwiek trwających lub
ewentualnych sporów
- Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Twojego abonamentu na Usługi, albo usuniemy Twoje Dane Osobowe
dotyczące Twojego korzystania z Usług, albo zachowamy takie Dane Osobowe w formie, która nie będzie
pozwalała na Twoją identyfikację.
Czy Moje Dane Osobowe będą przekazywane do innych państw?
Toyota prowadzi swoją działalność w skali globalnej, dlatego Twoje Dane Osobowe mogą być
przechowywane i przetwarzane przez nas lub naszych usługodawców w wielu państwach, w tym w
państwach innych niż państwo Twojego miejsca zamieszkania lub zakupu Twojego pojazdu Toyota. Na
przykład, Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii, Japonii lub Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
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W przypadkach, w których Twoje Dane Osobowe są przekazywane do państw z poza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”), zapewniamy podjęcie odpowiednich czynności ochronnych, takich jak:
- Stosowanie decyzji o adekwatności podjętej przez komisję Europejską zgodnie z Artykułem 45 RODO;
- Stosowanie standardowych umownych klauzul ochrony danych zatwierdzone przez Komisję
Europejską lub organ ds. ochrony danych osobowych na podstawie Artykułu 46.2(c) lub (d) RODO; lub
- W przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, taki
transfer będzie podlegać Tarczy Prywatności EU-USA określonej w Artykule 45 RODO.
Dalsze informacje o regulacji przekazywania danych osobowych poza EOG można znaleźć pod
następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu_en.
Dalsze informacje dotyczące wdrożenia przez nas odpowiednich środków ochrony można uzyskać po
skontaktowaniu się z nami zgodnie z instrukcją zawartą w poniższej sekcji „Jak mogę wykonać
przysługujące mi prawo do prywatności i skontaktować się z Toyota”.
Jakie prawa przysługują mi w związku z Moimi Danymi Osobowymi?
W zależności obowiązujących przepisów prawa i z zastrzeżeniem tych przepisów, przysługują Tobie
określone uprawnienia dotyczące posiadanych przez nas w kontekście świadczonych Usług Twoich
Danych Osobowych. Te uprawnienia obejmują:
- Prawo do informacji: Jesteś uprawniony do otrzymania jasnych, transparentnych i łatwo zrozumiałych
informacji o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych i Twoich praw z tym
związanych. To jest jeden z powodów, dla którego dostarczamy Tobie niniejszą Informację o
Prywatności.
- Prawo dostępu: Jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych. Możesz
zadecydować o uzyskaniu dostępu do swoich Danych Osobowych w celu potwierdzenia, że
wykorzystywanie przez nas takich danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
- Prawo do sprostowania: Jesteś uprawniony do żądania sprostowania swoich Danych Osobowych, jeżeli
są one niedokładne lub niekompletne.
- Prawo do usunięcia: Jest to zwane także „prawem do bycia zapomnianym” i, w prostych słowach,
umożliwia Tobie złożenie żądania usunięcia lub skasowania Twoich Danych Osobowych, jeżeli nie
istnieją inne podstawy do ich przetwarzania. Należy pamiętać, że nie jest to uprawnienie o charakterze
bezwzględnym i obowiązują określone wyjątki.
- Prawo ograniczenia przetwarzania: jesteś uprawniony do zablokowania lub uniemożliwienia dalszego
przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W przypadku ograniczenia, nadal możemy przechowywać
Twoje Dane Osobowe, ale wykorzystywanie ich przez nas będzie ograniczone.
- Prawo do przenoszenia danych: Jesteś uprawniony do uzyskania i ponownego wykorzystania Twoich
Danych Osobowych do własnych celów w innych usługach. Na przykład, jeżeli twoja relacja z Toyotą
ulegnie zakończeniu, prawo to pozwala Tobie na łatwe przeniesienie, skopiowanie lub przekazanie
Twoich Danych Osobowych pomiędzy naszymi systemami informatycznymi a systemami innego
usługodawcy, bez uszczerbku dla ich przydatności. Należy pamiętać, że nie jest to uprawnienie o
charakterze bezwzględnym i obowiązują określone wyjątki. Ponadto, uprawnienie to można stosować
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tylko w określonych okolicznościach i z zastrzeżeniem, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na
prawa innych osób (np. można to zastosować do Twoich Danych Osobowych dostarczonych nam przez
Ciebie i przetwarzanych przez nas w celu wykonania umowy zawartej przez nas z Tobą).
- Prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu: Jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, chyba
że posiadamy uzasadnione i zgodne z prawem podstawy do przetwarzania Twoich Danych Osobowych.
- Prawo do sprzeciwienia się w każdym czasie przetwarzaniu Twoich Dany Osobowych w celach
marketingu bezpośredniego.
- Prawo do złożenia skargi: Przysługuje Tobie prawo do złożenia do krajowego organu ochrony danych
osobowych skargi dotyczącej tego, w jaki sposób wykorzystujemy lub przetwarzamy Twoje Dane
Osobowe. W Twoim państwie takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.
- Prawo do nie podlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji: Przysługuje Tobie prawo nie
podlegania decyzjom, która są oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu (w tym
profilowaniu) generującemu wobec Ciebie skutki prawne (lub podobnie istotne skutki).
Proszę zauważyć, że powyższe uprawnienia możesz wykonywać wyłącznie w odniesieniu do posiadanych
przez nas Twoich Danych Osobowych w kontekście Usług.
Jak mogę wykonać przysługujące mi prawo do prywatności i skontaktować się z Toyota?
Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych oraz wykonywania
przysługujących Tobie praw prywatności można uzyskać poprzez skontaktowanie się z nami w następujący
sposób:
- Swoje prawo dostępu, przenoszenia, usuwania danych oraz prawo do sprzeciwu możesz zrealizować
poprzez kliknięcie na odpowiednie linki na Twoim koncie MojaToyota;
- Możesz bezpośrednio sprostować (poprawić) swoje Dane Osobowe związane z kontem poprzez konto
MojaToyota; oraz
- W przypadku jakiegokolwiek innego żądania prosimy wysłać email na adres klient@toyota.pl
Podejmiemy starania, by wykonać Twoje żądania tak szybko, jak to będzie możliwe i zawsze zgodnie z
określonymi w prawie terminami. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy
zwrócić się o przekazanie nam potwierdzenia Twojej tożsamości po to by, na przykład, zapobiec
bezprawnemu dostępowi do Twoich Danych Osobowych.
Należy pamiętać, że jeżeli zwrócisz się o usunięcie Twoich Danych Osobowych, możemy nadal być
zobowiązani do zachowania określonych Danych Osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy
obowiązującego prawa.
Zmiany w treści Informacji o Prywatności
Toyota może w każdym czasie zaktualizować niniejszą Informację o Prywatności i w takim przypadku po
aktualizacji ponownie opublikujemy zmienioną Informację o Prywatności oraz zawiadomimy Ciebie o
wszelkich zmianach zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
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Wszelkie pytania dotyczące jakichkolwiek zmian w niniejszej Informacji o Prywatności należy kierować do
nas zgodnie z postanowieniami powyższej sekcji „Jak mogę wykonać przysługujące mi prawo do
prywatności i skontaktować się z Toyota”.
Sprzeczności lub niezgodności pomiędzy niniejszą Informacją o Prywatności a Ogólną Polityką
Prywatności
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności lub niezgodności pomiędzy postanowieniem
niniejszej Informacji o Prywatności a postanowieniem Ogólnej Polityki Prywatności, obowiązują
postanowienia niniejszej Informacji o Prywatności.
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