Polityka prywatności serwisu internetowego tanietaxi.pl
z dnia 15 marca 2016 roku.

I.

Rejestracja danych

a)

Dane zbierane podczas rejestracji.

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji
zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym serwisie.

b)

Dane zbierane podczas zamówień online.

Aby skorzystać z usługi Zamówienia Online zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, czas i datę wykonania usługi, adres email, numer telefonu, oraz dodatkowe informacje istotne dla wykonania zlecenia.

c)

Dane zbierane automatycznie.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np.
Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

d)

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane
osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

e)

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies").

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas
korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych
osobowych.

II.

f)

Wykorzystywanie danych

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego
systemu. Rejestracja w naszym serwisie jest opcjonalna dla jego Użytkowników.
Dane zbierana podczas składania Zamówienia Online będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej zlecenie. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych
danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz skorzystać z zamówienia online.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje
dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej,
zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron
internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu
odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione
pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,
możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

g)

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych są profesjonalnie zabezpieczone przed wglądem i dostępem osób trzecich.

III.

h)

Kontakt

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli skorzystałeś z opcji Zamówień Online, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twojego
zamówienia. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące
Twojego zamówienia. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie,
będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

i)

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas
rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do złożenia Zamówienia
Online nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie
da się zmienić lub usunąć.

j)

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na
tej stronie.

k)

Kontakt.

Firmą zbierająca dane jest Fority Spółka Jawna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000364077, NIP: 899-270-14-24, z siedzibą we Wrocławiu.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza
kontaktowego na naszej stronie internetowej.

