Polityka prywatności serwisu www.click2go.pl i aplikacji click2go
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem z serwisu www.click2go.pl lub aplikacji click2go.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest C2G Sp. z
o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale
sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawą o prawach konsumenta a także wszelkiego rodzaju
aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dane osobowe Użytkowników Administrator pozyskuje w poniższych
sytuacjach:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu umieszczonym na
stronie internetowej danych osobowych związanych z korzystaniem z usługi
najmu, takich jak: imię i nazwisko użytkownika, adresu e-mail, nr telefonu,
b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu aplikacji mobilnej
Click2Go danych osobowych związanych z korzystaniem z usługi najmu,
takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, nr telefonu, adres e-mail, fotokopia
prawa jazdy (1 i 2 strona),
c) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
Dostęp do danych osobowych. Każdy użytkownik, który udostępnił dane
osobowe ma prawo:
 dostępu do tych treści,
 poprawienia ich,
 aktualizacji,
 uzupełnienia,
 żądania zaprzestania przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z
art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
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Zmian tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie pisemnej na adres
biuro@click2go.pl.
Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe:





przechowywane są bezpiecznie w bazie danych,
przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków
technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę,
nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów
współpracujących w zakresie realizacji usługi najmu,
są chronione przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.

6. Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich
przetwarzanie i wykorzystywanie w celu obsługi zgłoszeń oraz kontaktu z
Użytkownikiem.
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w
sposób widoczny i zrozumiały.
8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie
strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez serwis www.click2go.pl Strony te mogą posiadać własne
polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się
zapoznać. C2G nie ponosi odpowiedzialności za obce treści, ani za błędną,
niepełną, nielegalną zawartość tych serwisów czy szkody związane z
wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji w tych serwisach.
9. Niezapowiedziane Wiadomości. Serwis zastrzega sobie prawo do
wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane
kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem
niezapowiedzianych wiadomości Serwis rozumie informacje odnoszące się
bezpośrednio do:
 działania serwisu www.click2go.pl i zmian w serwisie,
 świadczonych usług,
 oferty C2G.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.
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