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1. Czas obowiązywania
Niniejsza Polityka prywatności auta24online Michał Wardeński wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018  r. 
i obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.

2. Kto jest Administratorem Danych Osobowych
Administratorem Twoich Danych Osobowych, gromadzonych na witrynie serwisu jest firma auta24online Mi-
chał Wardeński, z siedzibą w Warszawie, 03-287, ul. Głębocka 102 lok.14, nr NIP: 9721082731, nr REGON: 
360218697. 

3. O polityce prywatności auta24online Michał Wardeński
Niniejszy dokument o ochronie prywatności opisuje ogólne zasady ochrony prywatności stosowane w firmie 
auta24online Michał Wardeński, które mają zastosowanie do danych osobowych, które gromadzimy, prze-
twarzamy, wykorzystujemy i którymi dzielimy się z naszymi partnerami biznesowymi. Informacje te to przede 
wszystkim dane o klientach, dostawcach, kontaktach biznesowych, pracownikach i innych osobach, z który-
mi mamy kontakt lub które mogą okazać się nam potrzebne w toku wykonywania działalności gospodarczej.
Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje możliwych linków znajdujących się na naszej witrynie, które pro-
wadzą do innych stron internetowych, które nie podlegają naszej Polityce prywatności. Informacji o sposobie 
wykorzystywania Twoich danych osobowych przez witryny zewnętrzne należy szukać w dokumentach lub 
informacjach na temat ochrony danych osobowych każdej z tych witryn. 

4. Pojęcie danych osobowych 
W niniejszym dokumencie wielokrotnie odwołujemy się do pojęcia „danych osobowych”. Czym są zatem 
dane osobowe? Dla potrzeb niniejszej Polityki prywatności za „dane osobowe” przyjmuje się wszelkie infor-
macje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfiko-
wać, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane 
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5. Gromadzenie danych osobowych 
Każdy kto odwiedza naszą stronę internetową podlega gromadzeniu danych osobowych za pomocą plików 
cookie oraz narzędzi analitycznych. 
W szczególności gromadzeniu mogą podlegać następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres firmy i adres email,
c) nazwa firmy i stanowisko,
d) adres, numer telefonu, faksu i lokalizacja,
e)  w przypadku płatności kartą: 

- typ karty  
- numer i data ważności karty,

f)  sporządzenie umowy najmu pojazdu wymaga podania danych dotyczących użytkownika pojazdu: 
- numer PESEL, 
- adres zamieszkania, 
- numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy użytkownika)

Dane te mogą zostać pobrane bezpośrednio od użytkownika lub wykorzystując narzędzia informatyczne, 
poprzez łączenie informacji (np. z adresami IP). Ponadto dane mogą być przekazywane od podmiotów trze-
cich np. mediów społecznościowych lub innych witryn. Okres przechowywania wysłanych danych związany 
z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam zostanie automatycznie usunięty 
za pomocą Google Analytics po upływie 50 miesięcy lub wcześniej na żądanie.

6. Newsletter
Za pomocą Newslettera nasi Klienci mają możliwość otrzymywania informacji z pierwszej ręki o nowościach, 
promocjach, rabatach, ofertach i aktualizacjach. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna. 

7. Inne formy przekazania danych osobowych
Dane osobowe możesz nam powierzyć również poprzez:
a) wyszukiwanie i przeglądanie treści na naszej stronie internetowej,
b) pobieranie materiałów,
c) udzielanie odpowiedzi na ankiety lub udział w quizach,
d) przesyłanie dokumentów dotyczących zatrudnienia (życiorys, list motywacyjny itp.),
e) przekazywanie danych kontaktowych.

8. Co jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych?
Dane osobowe podajesz zawsze dobrowolnie, ale są one niezbędne do wykonania i realizacji Umowy. Od-
mowa podania swoich danych osobowych jest jednoznaczna z rezygnacją z zawarcia Umowy. W przypadku 
nie przekazania nam danych osobowych nie będziemy mogli powiadomić Cię również o naszych ofertach np. 
za pośrednictwem biuletynów, mailingów newslettera, etc. 

9. Dane podlegające gromadzeniu.
Jak wskazano powyżej dane osobowe, to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować daną 
osobę np. imię i nazwisko, adres IP, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu i inne informacje osobiste. Za 
dane osobowe można również uznać informacje o wszelkich transakcjach, zarówno bezpłatnych, jak i płat-
nych, które wpisujesz na naszej stronie internetowej oraz informacje o dostępne w Internecie, w tym dane 
zawarte na portalach społecznościowych np. Facebook, LinkedIn, Twitter, a także aplikacjach Google’a.
Należy jednak pamiętać, że nie udostępniamy danych naszych klientów w zakresie innymi niż ten, który jest 
niezbędny do wykonania usług na ich rzecz oraz dotarcia do nich z naszą ofertą. Zgodnie z naszą polityką nie 
udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym, poza tymi, które są niezbędne do wykona-
nia usługi na Twoją rzecz. Ponadto wszyscy nasi partnerzy (dostawcy usług zewnętrznych) są zobowiązani do 
przetwarzania danych zgodnie z naszymi instrukcjami przestrzegania tych zasad i obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony danych.

10. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
Pobranie Twoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie jest niezbędne do:
a) przygotowania, wykonania i realizacji przygotowanej umowy najmu,
b)  umożliwienia kontaktów pomiędzy Tobą, a auta24online Michał Wardeński, w szczególności ułatwienie 

kontaktu w sprawie Twoich zapytań, zgłaszanych uwag i problemów,
c) realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur),
d)  zapobieganiu przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, niezgod-

ny z prawem i z naszym regulaminem,

e) dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym m.in. windykacja należności,
f) wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.

Poza opisanym powyżej zakresem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, możemy wykorzysty-
wać Twoje dane osobowe do: 
a)  poprawy komfortu przeglądania poprzez personalizację stron internetowych i ulepszenie oferowanych 

przez nas usług,
b)  wysyłać informacje, drogą mailową lub w inny sposób, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie inte-

resujące,
c)  wysyłać użytkownikowi inne informacje marketingowe dotyczące naszej działalności, o ile wyrazili Państwo 

na to zgodę, 
d)  przekazać naszym partnerom i dostawcom usług informacje statystyczne dotyczące naszych użytkow-

ników.

11. Informacje nawigacyjne
Używamy informacji nawigacyjnych do obsługi i ulepszania strony internetowej oraz świadczonych przez nas 
usług. Możemy również wykorzystywać informacje nawigacyjne samodzielnie lub w połączeniu z danymi 
osobowymi w celu uzyskania spersonalizowanych informacji o naszej firmie. 

12. Powierzenie danych osobowych podmiotom trzecim. 
Musisz wiedzieć, że możemy angażować inne firmy i osoby, aby świadczyć usługi odwiedzającym nasze 
strony internetowe oraz na rzecz naszych klientów. Takie czynności podejmujemy w celu udostępnienia na-
szym klientom informacji i ułatwienia dostępu do nich. Przykładami mogą być usunięcie powtarzających 
się informacji z prospektywnych list, analiza danych, zapewnianie pomocy marketingowej, przetwarzanie 
płatności kartą kredytową, uzupełnianie informacji, które nam podajesz, w celu zapewnienia lepszej obsługi 
i zapewnienia obsługi klienta. Każdy podmiot, z którym współpracujemy w zakresie powierzania danych oso-
bowych zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności i dołożenia 
należytej staranności przy przetwarzaniu Twoich danych. 

13. Jak przechowujemy dane?
Dane osobowe są przechowywane poufnie. Dostęp do rejestru mają tylko pracownicy auta24online, którzy 
potrzebują danych do swoich zadań. Twoje dane chronione są za pomocą firewall’a i innych niezbędnych 
środków technicznych. 

14. Ujawnienie twoich danych osobowych
W naszej działalności nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy listami e-mail z innymi organiza-
cjami i firmami. Twoje dane możemy przekazać podmiotom trzecim jedynie w szczególnych wypadkach, gdy 
jest to niezbędne do wykonania przez nas usług lub dostarczenia informacji na Twoją rzecz. Wymagamy od 
wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgod-
nie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług 
na wykorzystywanie twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie 
twoich danych osobowych w określonych celach zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez nas.

15. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je 
zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Okres ten 
wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub też z zawartych z Tobą umów na dostawę usług 
lub przekazanie informacji. 

16. Dostęp do danych osobowych
W każdej chwili jesteś uprawniony do żądania otrzymania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, 
a także usunięcia. Aby zgłosić nam zastrzeżenia skontaktuj się z nami:
a) mailowo pod adresem: biuro@luxcar24rent.pl
b)  pocztą tradycyjną na adres siedziby:  

auta24online Michał Wardeński, ul. Solec18/20, wejście D, 00-410 Warszawa

Polityka Cookie auta24online Michał Wardeński

1. Czas obowiązywania
Niniejsza Polityka cookie auta24online Michał Wardeński wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018r. i obowią-
zuje do czasu jej zmiany lub odwołania. 

2. Czym są pliki cookie?
Jest to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła 
z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez 
wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane 
szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu 
użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przej-
dzie z jednej strony na inną.

3. W jaki sposób używamy plików cookie?
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia użytkownikom lepszych wrażeń. Oznacza to, że uży-
wamy plików cookie do zapamiętywania ustawień użytkownika, a także do uwierzytelniania i analizy. Techno-
logia ta może być wykorzystywana do analizowania trendów, administrowania witrynami, śledzenia ruchów 
użytkowników wokół witryn oraz zbierania danych demograficznych o całej naszej bazie użytkowników. Mo-
żemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez takie firmy, zarówno na poziomie 
indywidualnym, jak i zbiorczym. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie plików cookie na poziomie 
poszczególnych przeglądarek. Jeśli odrzucisz pliki cookie, nadal możesz korzystać z naszych witryn, ale 
Twoja zdolność do korzystania z niektórych funkcji lub obszarów naszych witryn może być ograniczona. 
Jeśli chcesz zrezygnować z używania przez Google plików cookie do celów reklamowych, możesz zmienić 
ustawienia prywatności na stronie Ustawienia reklam Google.

4. Pliki cookie osób trzecich, z których korzystamy
a)  Pliki cookie mediów społecznościowych 

link do dezaktywacji plików cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies
b)  Google ADS, GDN: pliki cookie reklamowe i do targetowania 

link do dezaktywacji plików cookies: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
c)  Google Analitycs: pliki cookie analityczne 

link do dezaktywacji plików cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


