
 

Polityka Prywatności i plików Cookies 
 

Część 1: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z tym dokumentem firma HoppyGo Poland sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Jana Pawła II, nr 27, 00-867 

WARSZAWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000818732, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w pełni opłacony, nr REGON 385569463, NIP: 

5272920970 (zwana dalej „HoppyGo”). Jako Administrator danych osobowych przekazuje informacje o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz o Twoich prawach związanych z odpowiednim przetwarzaniem. 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów 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") w ramach następujących działań: 
 

 
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW 

 

1. Opis celu przetwarzania - Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu zarejestrowania Cię 

jako użytkownika platformy HoppyGo, tzn. że możemy następnie zawrzeć z Tobą umowę, której przedmiotem 

będzie zapewnienie możliwości zawierania umów najmu określonej szczegółowo w naszych Ogólnych 

Warunkach Handlowych. Jednak pełne wykorzystanie platformy HoppyGo jako właściciela pojazdu zakłada 

uzupełnienie dodatkowych danych osobowych. 
 

2. Opis podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych - Musimy przetwarzać dane osobowe, aby 

móc zawrzeć z Tobą umowę lub abyśmy mogli wypełnić umowę, którą zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO). 

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a jeśli ich nie podasz, może to spowodować, że umowa 

z tobą nie zostanie zawarta lub że nie będzie możliwe wykonanie umowy, która została już zawarta. 
 
3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - Dane identyfikacyjne; informacje 

kontaktowe; dane opisowe; dane o numerach rachunków bankowych i numerach kart kredytowych 

(płatniczych), komunikacja, interakcje i profile pochodzące z tych danych (w tym nagrania audiowizualne), 

dane lokalizacyjne, numery rachunków bankowych. 
 

4. Okres przetwarzania i archiwizacji - Przetwarzamy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, 

a następnie w celu wtórnych celów archiwizacji na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 
 
5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe - Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie, podmiotom 

uczestniczącym w realizacji umowy, naszym partnerom handlowym, którzy świadczą nam usługi 

informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której znajduje się HoppyGo, ubezpieczycielom lub na 

żądanie właściwych organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, policji Rzeczypospolitej Polskiej 

i innych organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane te są niezbędne na potrzeby 

prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 
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6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim 

ujawnionych, 

 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 
 

6.4. rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w zakresie szkodowości i posiadanych 

polis OC i AC, 
 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, 

oceny punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności 

danej osoby, 
 

6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w 

tym zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 
 

6.8. Z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 
 

6.9. program do wyceny pojazdów Info-Ekspert, 

 

6.10. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o, 

Omocom. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA JAKO WŁAŚCICIELA POJAZDU 

 

1. Opis celu przetwarzania - Przetwarzamy dane osobowe, które podajesz, aby móc uzupełnić istniejący profil 

użytkownika o informacje niezbędne do roli właściciela pojazdu, umożliwiając w ten sposób zaoferowanie 

pojazdu do wynajęcia zarejestrowanym kierowcom. Jeśli rejestracja zostanie zatwierdzona, podane przez 

Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane przez kierowców do podjęcia decyzji, czy chcą wynająć pojazd, 

który oferujesz (w szczególności dane o pojeździe - np. marka i model pojazdu, data produkcji itp.), prowadząc 

w ten sposób do właściwego wykonania zawartej umowy najmu między tobą jako właścicielem a innym 

użytkownikiem platformy HoppyGo jako kierowcą (w szczególności Twoją identyfikacją i danymi 

kontaktowymi). 
 
2. Opis podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych - Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, 

aby móc zawrzeć z Tobą umowę lub abyśmy mogli wypełnić umowę, którą zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit b i c 

RODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a jeśli ich nie podasz, może to spowodować, 

że umowa z tobą nie zostanie zawarta lub że nie będzie możliwe wykonanie umowy, która została już zawarta.
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3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - Dane identyfikacyjne; informacje 

kontaktowe; dane opisowe; komunikacja, interakcje i profile pochodzące z tych danych (w tym nagrania 

audiowizualne), dane lokalizacyjne. 
 

4. Okres przetwarzania i archiwizacji - Przetwarzamy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a 

następnie w celu wtórnych celów archiwizacji na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. m.in. 

marketing bezpośredni, zapobieganie oszustwom, przekazywanie danych osobowych w ramach grupy 

przedsiębiorstw powiązanych do realizacji wewnętrznych celów, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji). 
 
5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe - Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane w niezbędnym zakresie, 

podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy, naszym partnerom handlowym, którzy świadczą nam usługi 

marketingowe lub informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której znajduje się HoppyGo, lub na 

żądanie właściwych organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, policji Rzeczypospolitej Polskiej 

i innych organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane te są niezbędne na potrzeby 

prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 

 

6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 

 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 

 

6.4. Rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w zakresie szkodowości i posiadanych polis OC 

i AC, 

 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, oceny 

punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności danej osoby, 

 

6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym zawartych 

w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 

 

6.8. Z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 

 

6.9. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o., 

Omocom. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 
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WERYFIKACJA DANYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, KTÓRY ZAINTERESOWANY JEST 

REJESTRACJĄ WŁAŚCICIELA LUB UŻYTKOWNIKA, KTÓRY JUŻ JEST ZAREJESTROWANY JAKO 

WŁAŚCICIEL 
 

1. Opis celu przetwarzania - Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, aby zweryfikować informacje, 

które nam przekazałeś jako użytkownik zainteresowany rejestracją jako właściciel (lub już zarejestrowany 

właściciel), a następnie, aby zdecydować, czy zatwierdzimy Twoją rejestrację (lub anulujemy zatwierdzoną 

rejestrację). Robimy to, aby platforma HoppyGo była przejrzysta, bezpieczna i niezawodna. Po przesłaniu 

wniosku rejestracyjnego od Ciebie jako właściciela, możemy wymagać dostarczenia dodatkowych 

dokumentów, takich jak kopia dowodu osobistego lub zgoda właściciela lub współwłaściciela pojazdu, który 

chcesz wynająć za pośrednictwem platformy HoppyGo, jeśli dotyczy. Możemy dodatkowo zażądać tych 

informacji od zarejestrowanych użytkowników w roli właściciela. 
 

2. Opis podstawy prawnej przetwarzania danych - Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc 

zawrzeć z Tobą umowę lub abyśmy mogli wypełnić umowę, którą zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO). 

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a jeśli ich nie podasz, może to spowodować, że umowa 

z tobą nie zostanie zawarta lub że nie będzie możliwe wykonanie umowy, która została już zawarta. Jeśli 

szczególne przepisy prawne wymagają wyraźnej zgody na przetwarzanie w odniesieniu do niektórych danych 

osobowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. 
 

3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - Dane identyfikacyjne (w tym kopia dowodu 

osobistego lub innego dokumentu publicznego potwierdzającego Twoją tożsamość tj. paszportu, prawa jazdy); 

informacje kontaktowe; dane o pojeździe. 
 
4. Okres przetwarzania i archiwizacji - Przetwarzamy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, 

a następnie w celu wtórnych celów archiwizacji na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 
 
5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe - Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie, podmiotom 

uczestniczącym w realizacji umowy, naszym partnerom handlowym, którzy świadczą nam usługi marketingowe 

lub informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której znajduje się HoppyGo lub na żądanie 

właściwych organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, policji Rzeczpospolitej Polskiej i innych 

organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane te są niezbędne na potrzeby 

prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 

 

6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim 

ujawnionych, 
 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 

 

6.4. rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w zakresie szkodowości i posiadanych polis OC i 

AC, 
 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, oceny 

punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności danej osoby, 
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6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym 

zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 
 

6.8. z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 
 

6.9. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 
 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o., 

Omocom. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

 
 

 

WERYFIKACJA DANYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, 

ZAINTERESOWANEGO WYNAJMEM POJAZDU ZAREJESTROWANEGO WŁAŚCICIELA 

 

1. Opis celu przetwarzania - Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, aby zweryfikować informacje, 

które nam przekazałeś jako użytkownik zainteresowany wynajmem pojazdu jednego z zarejestrowanych 

właścicieli. Robimy to, aby platforma HoppyGo była przejrzysta, bezpieczna i niezawodna. W tym celu w 

dowolnym momencie podczas rejestracji możemy wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak 

kopia dowodu osobistego lub prawa jazdy. 
 

2. Opis podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych - Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, 

aby móc zawrzeć z tobą umowę lub abyśmy mogli wypełnić umowę, którą zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit b i c 

RODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a jeśli ich nie podasz, może to spowodować, 

że umowa z Tobą nie zostanie zawarta lub że nie będzie możliwe wykonanie umowy, która została już zawarta. 

Jeśli szczególne przepisy prawne wymagają wyraźnej zgody na przetwarzanie w odniesieniu do niektórych 

danych osobowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę. 
 

3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - dane identyfikacyjne (w tym kopia dowodu 

osobistego lub innego dokumentu publicznego potwierdzającego Twoją tożsamość tj. paszportu, prawa jazdy); 

informacje kontaktowe. 
 
4. Okres przetwarzania i archiwizacji - Przetwarzamy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, 

a następnie w celu wtórnych celów archiwizacji na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 

 

5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe - Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie, podmiotom 

uczestniczącym w realizacji umowy, naszym partnerom handlowym, którzy świadczą nam usługi marketingowe 

lub informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której znajduje się HoppyGo lub na żądanie 
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właściwych organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, policji Rzeczypospolitej Polskiej i innych 

organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane te są niezbędne na potrzeby 

prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 

 

6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim 

ujawnionych, 
 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 
 

6.4. rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w zakresie szkodowości i posiadanych polis OC i 

AC, 
 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, oceny 

punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności danej osoby, 

 

6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym 

zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 
 

6.8. Z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 
 

6.9. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 
 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o., 

Omocom. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

 

 

POŚREDNICTWO W UMOŻLIWIANIU ZAWARCIA UMOWY WYNAJMU Z REJESTROWANYM KIEROWCĄ 

 

1. Opis celu przetwarzania danych osobowych - Jeśli rejestracja właściciela została zatwierdzona, 

przetwarzamy dane osobowe, które podajesz (lub dane, które dodajesz do konta użytkownika), aby móc 

wywiązać się z umowy i umożliwić zawarcie umowy najmu z innym użytkownikiem/innymi użytkownikami za 

naszym pośrednictwem. Ponadto wymaga to również udostępnienia niektórych podanych przez Ciebie danych 
 

(lub danych w formie informacji zwrotnych od innych użytkowników) innym użytkownikom platformy występującym 

w roli kierowców, w szczególności podstawowych danych identyfikacyjnych (tj. imię i nazwisko), danych Twojego 

pojazdu i innych danych, które nam dobrowolnie podałeś. Inne dane osobowe, które podajesz 
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(dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i transakcyjne) zostaną udostępnione tylko tym użytkownikom, którzy 

są zainteresowani zawarciem z Tobą umowy najmu. 
 

2. Opis podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych - Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, 

aby móc zawrzeć z tobą umowę lub abyśmy mogli wypełnić umowę, którą zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit b i c 

RODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a jeśli ich nie podasz, może to spowodować, 

że umowa z Tobą nie zostanie zawarta lub że nie będzie możliwe wykonanie umowy, która została już zawarta. 
 
3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - dane identyfikacyjne informacje kontaktowe; 

dane opisowe; komunikacja, interakcje i profile pochodzące z tych danych (w tym nagrania audiowizualne); 

komunikacja i ocena, dane transakcyjne; dane o pojeździe. 
 
4. Okres przetwarzania i archiwizacji - Przetwarzamy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, 

a następnie w celu wtórnych celów archiwizacji na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 
 
5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe – Omocom (ubezpieczyciel) i inne platformy użytkowników takie jak np. Facebook, LinkedIn. Twoje 

dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie naszym partnerom handlowym, którzy 

świadczą nam usługi marketingowe lub informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której 

znajduje się HoppyGo lub na żądanie organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, policji 

Rzeczypospolitej Polskiej i innych organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane te są 

niezbędne na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 

 

6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim 

ujawnionych, 
 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 
 

6.4. rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w zakresie szkodowości i posiadanych polis OC i 

AC, 
 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, oceny 

punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności danej osoby, 
 
6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym 

zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 

 

6.8. z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 
 

6.9. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o. 
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8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

 

ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH BYŁYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY HOPPYGO 
 

1. Opis celu przetwarzania danych osobowych - jeśli umowa o pośrednictwo w zawarciu umowy najmu, 

którą z nami zawarłeś, ulega rozwiązaniu, np. nawet poprzez zakończenie rejestracji (właściciela lub kierowcy) 

będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe po usunięciu konta użytkownika, w zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia celu naszej ochrony przed potencjalnymi roszczeniami zgłoszonymi przeciwko nam. 
 

2. Opis podstawy prawnej przetwarzania - Mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu tego 

przetwarzania. Ten uzasadniony interes polega na ochronie przed potencjalnymi roszczeniami wniesionymi 

przeciwko nam (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 
3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - dane identyfikacyjne (w tym kopia dowodu 

osobistego lub innego dokumentu publicznego potwierdzającego Twoją tożsamość tj. paszportu, prawa jazdy); 

informacje kontaktowe; dane opisowe; komunikacja, interakcje i profile pochodzące z tych danych (w tym 

nagrania audiowizualne); komunikacja i ocena, dane transakcyjne, dane o pojeździe (jeśli użytkownik został 

zarejestrowany jako właściciel). 
 

4. Okres przetwarzania i archiwizacji – dla konsumentów - 6 lat po zakończeniu zawartej umowy, 

dla przedsiębiorców - 6 lata po zakończeniu zawartej umowy. 
 

5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe - Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie, podmiotom 

uczestniczącym w realizacji umowy, naszym partnerom handlowym, którzy świadczą nam usługi marketingowe 

lub informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której znajduje się HoppyGo lub na żądanie 

właściwych organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, policji Rzeczpospolitej Polskiej i innych 

organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane te są niezbędne na potrzeby 

prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 

 

6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim 

ujawnionych, 
 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 
 

6.4. rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),- w zakresie szkodowości i posiadanych polis OC i 

AC, 
 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, oceny 

punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności danej osoby, 
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6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym 

zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 
 

6.8. z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 
 

6.9. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych. - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

 
 

ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAINTERESOWANYCH REJESTRACJĄ, KTÓRYM 

ODMÓWIONO REJESTRACJI, ORAZ UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY, KTÓRYCH KONTA 

UŻYTKOWNIKA ZOSTAŁY SKASOWANE 
 

1. Opis celu przetwarzania danych osobowych - Jeśli w przeszłości ubiegałeś się o rejestrację użytkownika 

jako właściciel, a Twoja prośba została odrzucona, lub jeśli Twoje konto użytkownika zostało skasowane po 

rejestracji (właściciela lub kierowcy) z naszej inicjatywy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie 

niezbędnym do ograniczenia powtarzających się prób rejestracji i ochrony przed potencjalnymi roszczeniami 

zgłaszanymi przeciwko nam. 
 

2. Opis podstawy prawnej przetwarzania - Mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu tego 

przetwarzania polegający na ochronie przed potencjalnymi roszczeniami wniesionymi przeciwko nam oraz 

zapobieganiu powtarzającym się próbom rejestracji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 
3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych - dane identyfikacyjne; informacje 

kontaktowe; dane opisowe; komunikacja, interakcje i profile pochodzące z tych danych (w tym nagrania 
 

audiowizualne); komunikacja i ocena, dane transakcyjne, dane o pojeździe (jeśli użytkownik został 

zarejestrowany jako właściciel). 
 

4. Okres przetwarzania i archiwizacji - 10 lat po zakończeniu zawartej umowy. 
 

5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 

osobowe - Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie, podmiotom 

uczestniczącym w realizacji umowy, świadczącym usługi na Naszą rzecz, naszym partnerom handlowym, którzy 

świadczą nam usługi marketingowe lub informatyczne, spółkom w ramach grupy kapitałowej, w której 

znajduje się HoppyGo lub na żądanie właściwych organów publicznych, w szczególności sądów, prokuratury, 

policji Rzeczpospolitej Polskiej i innych organów ścigania w niezbędnym zakresie i granicach prawa, gdy dane 

te są niezbędne na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań. 
 

6. Pochodzenie danych osobowych. W celu oceny Twojej wiarygodności HoppyGo zbiera Twoje 

dane osobowe bezpośrednio od Ciebie oraz z poniższych rejestrów, takich jak: 
 

6.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – w zakresie danych w nim ujawnionych, 
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6.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w zakresie danych w nim 

ujawnionych, 
 

6.3. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców i 

posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, 
 

6.4. rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - w zakresie szkodowości i posiadanych polis OC i 

AC, 
 

6.5. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, 

 

6.6. Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Twoich zobowiązań finansowych, oceny 

punktowej (scoring), w zakresie, w jakim są one potrzebne w związku z badaniem wiarygodności danej osoby, 

 

6.7. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym 

zawartych w raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby, 
 

6.8. Z systemu „System Dokumentów Zastrzeżonych” Związku Banków Polskich, w zakresie informacji 

dotyczących zobowiązań finansowych, 
 

6.9. Facebooka, Instagramu, LinkedIn, Twitter - w zakresie danych, które sam tam umieściłeś. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub międzynarodowych korporacji - W 

ramach określonego przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich ani 

międzynarodowych korporacji, z zastrzeżeniem podmiotów z grupy kapitałowej HoppyGo, CEBIA s.r.o. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych. - W ramach 

przetwarzania danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

9. Inne informacje - Dane osobowe mogą być przedmiotem archiwizacji w interesie publicznym 

i wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych. 

 
 

WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WOBEC ADMINISTRACJI PODATKOWEJ  

Postanowienia Dyrektywy DAC7 - wchodzi w życie z dn. 01.01.2023  
 

1. Opis celu przetwarzania – Dyrektywa Rady UE 2021/514 wprowadza obowiązek udostępniania danych     
użytkowników platformy, którzy uzyskują dochód z wynajmu pojazdów, jeśli mieszkają w państwie członkowskim 

UE lub jeśli dochód pochodzi z oferty wynajmu pojazdów na terenie UE. Przetwarzamy Twoje dane, aby 

wywiązać się z obowiązków wynikających z Dyrektywy DAC7 i wprowadzonych na jej podstawie przepisów 
prawa.   

 
2. Opis podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych - Przetwarzamy Twoje dane osobowe na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO celu wypełnienia obowiązków Dyrektywy UE 2021/514 i wprowadzonych na 

jej podstawie przepisów.  
 

3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych – Imię i nazwisko bądź nazwa firmy 
wynajmującego; adres zamieszkania lub siedziby; data urodzenia; nr PESEL i miejsce urodzenia; numer NIP  

i szczegóły dotyczące wszelkich oddziałów posiadanej firmy; rachunek bankowy; adres, pod którym pojazd jest 
zwykle wynajmowany; całkowity dochód wynajmującego z platformy za każdy kwartał. 

 

4. Czas przetwarzania i archiwizacji – w związku z postanowień Dyrektywy i wydanych na jej podstawie 
przepisów, Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych przez okres 10 lat.    
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5. Kategorie innych podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane 
osobowe - Będziemy udostępniać Twoje dane Urzędowi Skarbowemu w celu zapewnienia zgodności z 

postanowieniami Dyrektywy DAC7 i wydanych na jej podstawie przepisów. Administracja podatkowa udostępni 
następnie te dane władzom podatkowym w państwie (państwach) członkowskim UE, w którym zamieszkujesz 

i/lub w którym znajduje się Twoja oferta wynajmu pojazdu.  

 
6. Pochodzenie danych osobowych - HoppyGo zbiera Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie z tytułu 

korzystania przez Ciebie z platformy HoppyGo.   
 

 

ADMINISTRATOR 
 

Administratorem 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. 
 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
 

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 . 
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JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?  
Na zasadach i warunkach określonych w przepisach RODO, Masz następujące prawa w ramach przetwarzania 
danych osobowych: 

 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych.  
2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
3. Prawo do poprawy niedokładnych lub niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych.  
4. Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku zakończenia celu lub nieuprawnionego przetwarzania.  
5. Prawo do ograniczenia lub zablokowania przetwarzania danych osobowych.  
6. Prawo do umieszczenia danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dla siebie lub innego administratora. 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie 

nie jest uzasadnione. 

8. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
 

 

JAK MOŻESZ WYKONYWAĆ SWOJE PRAWA  
Możesz użyć poniższych danych kontaktowych do komunikacji dotyczącej ochrony danych osobowych: 

Pocztą elektroniczną: iodo@hoppygo.com  
Pisemnie: HoppyGo Poland sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

 

W związku z wykonywaniem Twoich praw, HoppyGo może zażądać rozsądnej płatności nieprzekraczającej kosztów 

niezbędnych do obsługi Twoich wniosków, o ile takie żądania w zakresie Twoich danych osobowych będą oczywiście 

nieuzasadnione albo nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez HoppyGo Poland Sp. z o.o. dostępna jest na 

stronie internetowej ( https://hoppygo.com/pl/privacy-policy ) 
 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA SKARG  
Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu ochrony swoich praw, możesz 

złożyć skargę do organu nadzorczego: 
 

Urząd Ochrony Danych Osobowych  
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
telefon: +48 22 531 03 00  
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  
strona www: https://uodo.gov.pl 
 
 

 

NOWELIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI  
Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana, w zależności od potrzeb właściciela Strony, Administratorów 

danych, konieczności dokonania zmian w funkcjonalności Strony oraz zmian wynikających z przepisów prawa. 
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Część 2: Pliki Cookies 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES I 

INNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH 

 

Strona internetowa: https://hoppygo.com/pl (dalej: „Strona”) jest obsługiwana przez HoppyGo s.r.o. z siedzibą pod 

adresem Jankovcova 1603 / 47a, Praga 7, Republika Czeska, numer identyfikacyjny 066 28 664, zarejestrowaną w 

rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 285761 (dalej: „HoppyGo”), która jest 

Administratorem Stronyi danych w postaci Plików Cookies gromadzonych za jej pośrednictwem. 

 

Niniejsza Polityka plików Cookies wyjaśnia, w jaki sposób i jakie dane Użytkownika Strony (dalej „Użytkownik”, 

„Użytkownik Strony”) przetwarzamy za pomocą technologii internetowych, w tym:  
1. jakie technologie internetowe może wykorzystywać Strona  
2. z jakich danych osobowych korzystamy,  
3. w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane,  
4. komu i gdzie przekazujemy te dane oraz  
5. w jaki sposób chronimy te dane. 

 

Dostęp do Strony jest możliwy dla wszystkich niezarejestrowanych jej Użytkowników. Jednakże korzystanie z 

niektórych funkcjonalności Strony wymaga rejestracji i jest dostępne dla pełnoletnich jej Użytkowników, dobrowolnie 

udostępniających swoje dane osobowe w celu rejestracji. 

 

HoppyGo szanuje prawo do prywatności Użytkowników Strony. W szczególności dba o ochronę ich danych, w tym 

danych osobowych stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w 

prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi 

poczucia pełnego bezpieczeństwa, zgodnego z obowiązującym prawem. Korzystanie ze Strony jest realizowane za 

pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. 

 

Strona jest skonfigurowana do pracy z włączoną obsługą plików Cookies które umożliwiają jej Użytkownikom pełny 

dostęp do jej funkcjonalności. Należy zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Strony. 

 

PLIKI COOKIES  
Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać w komputerze lub urządzeniu 

przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Stosowane przez Administratora pliki Cookies 

są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń 

Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają 

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika Strony i dostosować Stronę indywidualnie dla 

każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

 

DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I POZOSTAŁYCH TECHNOLOGII?  
Wykorzystujemy pliki Cookies, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi 

istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej 

chronić Stronę. Strona zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików 

Cookies stanowiących dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików 

Cookies: 
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➢ sesyjne pliki Cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania 

danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Strony i kończy jej zamknięciem, 
 

➢ trwałe pliki Cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, 

telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Stroną) i pozostają w nim przez 

dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej, 
 

➢ własne pliki Cookies zamieszczane przez Stronę oraz Cookies umieszczane przez podmioty trzecie, w tym 

Cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Strony w celach statystycznych. 
 

Pliki Cookies pomagają nam zbierać dane o Twoich działaniach. W szczególności pliki Cookies pozwalają nam 

przechowywać Twoje ustawienia i preferencje, zapamiętać Twoje dane dostępowe, dostarczać ukierunkowane treści i 

komunikaty marketingowe, a także pomagają nam zrozumieć, która część naszego Serwisu jest najpopularniejsza i 

analizować funkcjonowanie Serwisu. Pliki Cookies mogą pochodzić od nas („własne pliki cookie”) lub od stron trzecich, 

z których usług korzystamy („pliki cookie stron trzecich”). 

 

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do 

określenia tożsamości Użytkownika Strony. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień 

przeglądarki internetowej Użytkownika Strony. 

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ PRZEGLĄDARKI STOSOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

STRONY  
Każdy Użytkownik Strony powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są 

udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.  
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w 

przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:  

➢ w przeglądarce Internet Explorer  
➢ w przeglądarce Microsoft Edge  
➢ w przeglądarce Mozilla Firefox  
➢ w przeglądarce Chrome  
➢ w przeglądarce Opera  
➢ w przeglądarce Safari 

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w 

tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne 

blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez 

Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies od Administratora 

przeglądarki, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

 

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH  
Dane pochodzą bezpośrednio od Użytkownika Strony. 

 

PRZETWARZANE DANE  
Strona przetwarza następujące kategorie danych: 

 

➢ Dane urządzenia: model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu 

operacyjnego i ustawienia urządzenia; 

➢ Dzienniki: czas i czas korzystania z Strony, dane wyszukiwania i wszelkie informacje przechowywane w plikach 

Cookies, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika Strony; 
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➢ Dane o lokalizacji: dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, 

punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane o pobliskim urządzeniu; 

➢ Inne dane: dane dotyczące korzystania z Strony, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz Stronę i z niej  
korzystasz.  

Możemy łączyć uzyskane dane o Użytkowniku i jego działaniach z innymi informacjami, które otrzymujemy z publicznie 

dostępnych źródeł w przypadkach dozwolonych przez prawo. 

 

CEL PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIES  
Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:  

➢ Zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Twoje dane osobowe pomagają nam zapewnić 

funkcjonowanie podstawowe funkcje, takie jak nawigacja, dostęp do zabezpieczonych sekcji Strony, szybkie 

wyszukiwanie treści internetowych lub uwierzytelnianie użytkownika. Strona nie może działać poprawnie bez 

przetwarzania danych, które są w tym celu niezbędne.  
➢ Zapisywania preferencji użytkownika w domenie na czas trwania sesji lub na rozsądnie krótki czas. Dane 

osobowe służą do zwiększenia wygody Użytkownika poprzez przechowywanie danych o ustawieniach, np. jak 

język, region, rozdzielczość ekranu.  
➢ Śledzenia ruchu na stronie. Analityczne pliki Cookies pierwszej kategorii służą do śledzenia ruchu. Takie pliki 

Cookies nie identyfikują ich Użytkownika. 

➢ Statystyki i analizy zachowań użytkowników. Dane osobowe służą do tworzenia statystyk, śledzenia i analizy 

zachowanie Użytkowników. Dane mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych raportów. Użytkownik 

może zostać wyszukany po określonej kombinacji danych osobowych przechowywanych w wewnętrznych 

bazach danych. 

 

OKRES PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIES  
W odniesieniu do plików Cookies służących do zapewnienia funkcjonalności Serwisu, po zakończeniu sesji ich 

przetwarzanie jest przerywane. W przypadku plików Cookies służących do przechowywania preferencji użytkowników w 

domenie na czas trwania sesji lub na rozsądnie krótki okres, przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 

odsetki, są one przetwarzane przez 6 miesięcy od zakończenia sesji ostatniego użytkownika. 

 

GOOGLE ANALYTICS  
Strona korzysta z Google Analytics dostarczanego przez Google, Inc. („Google”), która wykorzystuje pliki cookie do 

analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z tej Strony. W szczególności Strona wykorzystuje następujące moduły: 

 

Google Analytics - monitor stanu konta i wydajności, podsumowanie odbiorców, aktywni użytkownicy, eksplorator 

użytkowników, analitycy, jakość odwiedzających, prawdopodobieństwo konwersji, raporty porównawcze, dane 

demograficzne i zainteresowania, raport przepływu użytkowników, raporty Adwords; 

 

DoubleClick Digital Marketing - Integracja z Doublecklick Campaign Manager, aktywacja remarketingu oraz funkcje 

raportowania reklam w zakresie analityki, optymalizacji marketingu treści, optymalizacji marketingu w wyszukiwarkach, 

szybkości sieci; 

 

AdSense - AdSense w analityce, grupowaniu treści, wyszukiwaniu na Stronie, zdarzeniach, raporcie przepływu 

zachowań, tworzeniu celów i zarządzaniu nimi, przepływie celów, atrybucji, raportach pozyskiwania, zrachowaniach 

użytkowników. 

 

Informacje generowane przez plik Cookies na temat korzystania ze Strony (w tym adres IP), w związku z 

wykorzystywaniem Google Analytics, mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 

 

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony i tworzenia raportów o takim korzystaniu 

dla jej operatora oraz świadczenia innych usług związanych z działaniami na Stronie i ogólnie korzystaniem z Internetu. 
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Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby 

trzecie to przetwarzają informacje dla Google. Możesz wyłączyć korzystanie z plików Cookies, jak opisano poniżej lub 

zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale jeśli zrobisz to dla wszystkich rodzajów plików Cookies, nie 

będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej Strony. 

 

Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę: https:// 

tools.google.com/dlpage/gaoptout  
Szczegółowe informacje na temat Google Analytics i prywatności danych osobowych można znaleźć pod adresem:  
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html 

 

W związku z Google Analytics i / lub wykorzystaniem analitycznych plików Cookie i innych technologii internetowych 

dane osobowe Użytkownika Strony mogą być przekazywane na serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki. Takie przekazywanie jest prawnie dozwolone na podstawie decyzji w sprawie wniosku europejskiego w 

sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz odpowiedniego certyfikatu strony trzeciej w ramach Tarczy 

Prywatności, tj. wspólny instrument prawny Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu zapewnienia 

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przekazywaniu danych osobowych do USA, określony w 

odpowiedniej decyzji europejskiej. Przetwarzanie danych na podstawie takiej transmisji nie wymaga spełnienia innych 

warunków prawnych. 

 

Dostęp do stron i serwisów podmiotów trzecich  
Informujemy, że w ramach Strony mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom 

bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Strony w urządzeniu 

Użytkownika Strony mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności 

od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube. 

 

Nie mamy kontroli nad zawartością zewnętrznych stron internetowych, do których znajdują się hiperłącza w Serwisie. 

Nie odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych w serwisach zewnętrznych. Te hiperłącza są 

udostępniane użytkownikom jako usługa i są dostępne na własne ryzyko. 
 
Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie 
mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies przez te 
serwisy. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony 
internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz 
wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z 

administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie. 
 

 

NOWELIZACJA POLITYKI PLIKÓW COOKIES  
Polityka Plików Cookies może być okresowo aktualizowana, w zależności od potrzeb właściciela Strony, Administratorów 

danych, konieczności dokonania zmian w funkcjonalności Strony oraz zmian wynikających z przepisów prawa. 
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