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Ochrona danych osobowych, które nam powierzasz, jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich
starań w celu zabezpieczenia Twojej prywatności podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej
innogy go!
Poniżej prezentujemy ważne informacje dotyczące prywatności Twoich danych osobowych i
sposobach kontaktu z nami. Wszystkie informacje, które przeczytasz poniżej, dotyczą aplikacji
mobilnej innogy go! (zwanej dalej „Aplikacją”). Co ważne, jeśli nie akceptujesz naszej Polityki
prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie lub
komentarze dotyczące Polityki prywatności, wyślij do nas wiadomość na adres kontakt@innogygo.pl.
Wszelkie szczegółowe informacje o Twoich prawach, naszych danych kontaktowych administratora i
oraz danych inspektora ochrony danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Twoich
danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania
danych i konsekwencjach ich niepodania znajdziesz tutaj.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Aplikacji?
Przetwarzanie danych w Serwisach kontroluje innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 41 (00-347 Warszawa).
Możesz się z nami skontaktować:




telefonicznie pod numerem: 22 212 60 90,
pod adresem e-mail: kontakt@innogygo.pl,
przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.innogygo.pl.

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora ochrony danych
osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@innogygo.pl.
Jakiego rodzaju dane zbieramy?
Gdy rejestrujesz się i następnie korzystasz z Aplikacji, zbieramy w szczególności: Twoje imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer paszportu, informację o dacie wydania i
terminie ważności oraz numerze prawa jazdy, numerze telefonu komórkowego, adresie e – mail,
numerze karty płatniczej oraz okresie jej ważności. Korzystanie z Aplikacji wiąże się także z
pozyskiwaniem danych osobowych dotyczących Twojej lokalizacji oraz trasy przejazdu.
Rejestracja konta w Aplikacji wymaga także przesłania zdjęć Twojego prawa jazdy, ale są one przez
nas usuwane natychmiast po zweryfikowanych prawidłowości danych, które nam podałeś.
Do czego używamy Twoich danych?
Twoje dane są używane w celu:




rejestracji konta w Aplikacji i korzystania z niej,
weryfikacji Twojej tożsamości oraz przysługujących Ci uprawnień do prowadzenia pojazdów,
marketingu bezpośredniego produktów lub usług,







badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z
produktów lub usług,
badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego
przedmiotu działalności,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Aplikacji
lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,
spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
wyrażonym w treści zgody zgód na przetwarzanie danych, jeśli udzielisz takiej zgody lub zgód.

Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane?
Masz prawo:





dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych,
cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu
bezpośredniego, weryfikacji Twojej tożsamości oraz przysługujących Ci uprawnień do prowadzenia
pojazdów, badania satysfakcji, badania preferencji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
Zmiany w Polityce prywatności
Polityka prywatności może ulec zmianie, jeżeli będzie to wymagane z uwagi na zmiany w zasadach
funkcjonowania Aplikacji lub w przepisach prawa.
Poinformujemy Cię o zmianach w naszej Polityce prywatności i dacie ich wejścia w życie poprzez
komunikat w Aplikacji.

