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Regulamin Pre-rezerwacji Nowego PEUGEOT e-208 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonania pre-rezerwacji nowego Peugeota e-208 na stronie 

internetowej https://e208.peugeot.pl. 

2. Rezerwacja Pojazdu za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej następuje po:  

a. wypełnieniu formularza pre-rezerwacji dostępnego na stronie,  

b. dokonaniu płatności kaucji zwrotnej. 

3. Płatności kaucji zwrotnej Zamawiający może dokonać przelewem online za pośrednictwem portalu 

transakcyjnego przelewy24.pl. 

4. Kaucja zwrotna wynosi 208 zł (słownie: dwieście osiem złotych).  

5. Wpłacenie kaucji stanowi potwierdzenie pre-rezerwacji przez Zamawiającego oraz, w przypadku większej 

liczby osób dokonujących pre-rezerwacji, decyduje o kolejności realizacji zamówienia. 

6. W przypadku rezygnacji z pre-rezerwacji, kaucja zostanie zwrócona Zamawiającemu. Proces zwrotu kaucji 

rozpocznie się w ciągu 48 godzin (słownie: czterdziestu ośmiu) w dni robocze od momentu otrzymania 

przez Peugeot Polska od Zamawiającego wiadomości e-mail wysłanej na adres: zwrotkaucji@peugeot.pl, w 

której Zamawiający poinformuje o rezygnacji z dokonanej pre-rezerwacji. W wiadomości e-mail należy 

wskazać swoje imię, nazwisko oraz numer transakcji przelewu kaucji.  

7. Kaucja zwrotna zostaje zwrócona na rachunek, z którego został dokonany przelew.  

8. W przypadku realizacji zamówienia i otwarcia procedury zakupu Peugeota e-208 u Dealera, do 48 godzin w 

dni robocze, zostanie rozpoczęta procedura zwrotu kaucji.   

 

 

Warunki Przetwarzania Danych Osobowych  

(klauzula informacyjna) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. 

Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dokonanie rezerwacji na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie 

umowy lub podjęcie działań przed zawarciem 

umowy)   

Obsługa procesu reklamacyjnego 

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (prawnie uzasadniony interes 

administratora danych – rozpatrywanie 

reklamacji związanych ze świadczonymi 

usługami)  

https://e208.peugeot.pl/
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3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności: 

agencje marketingowe, firmy informatyczne, a także podmioty należące do autoryzowanej sieci dealerskiej 

marki Peugeot. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych 

na podstawie przepisów prawa.  

4. Administrator może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom 

zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są 

zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Aby otrzymać 

egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na 

adres:  dane.osobowe@peugeot.com.pl.   

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane: 

-  przez okres obowiązywania umowy (rezerwacji),  

- do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z pkt. 2 powyżej).  

Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy 

prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach 

określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  

9. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z tak im 

żądaniem na adres: Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 

Warszawa lub drogą email: dane.osobowe@peugeot.com.pl.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji.  
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