
 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 
przez HoppyGo Poland Sp. z o.o. w związku z zawarciem 

i realizacją umowy na Państwa rzecz 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (dalej: "RODO"), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania 
danych osobowych ramach realizacji umowy na Państwa rzecz oraz przysługujących Państwu prawach w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez HoppyGo Poland Sp. z o.o. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HoppyGo Poland Sp. z o.o. z siedzibą  
ul. Aleja Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa NIP: 5272920970, reprezentowana przez Prezesa 
Zarządu (dalej: Administrator).  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając korespondencje na adres Administratora 
lub mailowo wysyłając wiadomość pod adres e-mail: iodo@hoppygo.com. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w minimalnym i niezbędnym zakresie na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 
RODO w celu związanym z realizacja przepisów prawa, w tym: przepisów podatkowych; 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy HoppyGo Poland Sp. z o.o., 
podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym firmy ubezpieczeniowe, dostawca pojazdów i usługi, 
podmioty grupy HoppyGo, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty 
uprawnione z mocy prawa do przetwarzania danych osobowych;  

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji niniejszej umowy, a po tym okresie 
dalsze ich przetwarzanie wynikać będzie z obowiązków realizacji przepisów prawa, ochrony interesów 
Administratora oraz stron trzecich lub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub innych 
podmiotów;  

6. Przysługują Państwu prawa w zakresie i na zasadach określonych w przepisach RODO, w tym: prawo 
dostępu do danych osobowych i ich sprostowania; 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul 
Stawki 2; 00-193 Warszawa, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszałoby przepisy 
prawa, w tym: przepisy RODO;  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezpośrednio związane z zawarciem i realizacją umowy, 
a odmowa podania danych osobowych, skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia lub 
realizacji; 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji,  
w tym: profilowaniu. 

10. Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez HoppyGo Poland Sp. z o.o. 
dostępna jest na stronie internetowej (https://hoppygo.com/pl/privacy-policy)  

11. Z Administratorem można się skontaktować przesyłając korespondencję na adres wskazany  
w pkt. 1 lub wysyłając korespondencję mail-ową na adres e-mail: kontakt@hoppygo.com.  
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