INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych przez ELE TAXI WARSZAWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. w celu nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego i dalszej
wymiany korespondencji oraz w celu dostarczania informacji handlowej

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz
mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie
informujemy co następuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELE TAXI WARSZAWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa. Z administratorem
danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ido@eletaxi.pl, formularz kontaktowy
pod adresem www.eletaxi.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 22 51 00 787 lub pisemnie
na adres: ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Angelika Rybak-Gawkowska, z
którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ido@eletaxi.pl, lub pisemnie na adres:
ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty
elektronicznej, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu za pomocą formularza
kontaktowego oraz dalszej wymiany korespondencji, oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej
zgody również w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą
elektroniczną oraz telefonicznie.
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w oparciu o
następujące przepisy prawa:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie
danych osobowych,
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
c) art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz.
1219 j.t.),
d) art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z
późn. zm.).
5) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Okres przechowywania danych to okres niezbędny wymiany korespondencji w związku z
nawiązanym przez Pana/Panią kontaktem, jednak nie dłużej niż rok po ustaniu potrzeby
korespondencji bądź w przypadku wyrażeniu dodatkowej zgody na przetwarzanie w celu
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przetwarzania danych w celu dostarczania informacji handlowych przez czas ograniczony
wyłącznie ewentualnym wycofaniem zgody.
Odwołanie zgody wymaga przesłania „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres
korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na
adres poczty elektronicznej ido@eletaxi.pl
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może
Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: ido@eletaxi.pl.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w zasobach teleinformatycznych
ELE TAXI jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.

