POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GarageStore.pl
Do kwestii danych, w tym danych osobowych podchodzimy z najwyższą starannością i ostrożnością. W
niniejszym dokumencie przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych w
serwisie GarageStore.pl w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawę z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm).
Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji niniejszego dokumentu, w szczególności pod kątem jego
poprawności względem obowiązujących przepisów, wymagań technicznych, jak również możliwości
przyszłej zmiany usług świadczonych w ramach Serwisu, co może skutkować ewentualnymi zmianami w
treści niniejszej polityki. Wszelkie pojęcia pisane w treści dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z
definicją przedstawioną w Regulaminie Serwisu.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie jest spółka Propellerhead spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ulicy Małej 2H,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000557992, NIP: 118 210 88 72, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.800,00 PLN.
Usługodawca jest również właścicielem zanonimizowanych danych geolokalizacyjnych oraz plików cookies
gromadzonych w urządzeniach użytkowników w związku z funkcjonalnością Serwisu.
Państwa dane, w tym dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom do przetwarzania
wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu po spełnieniu przez takie
podmioty przewidzianych prawem wymagań, w szczególności co do zawarcia umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, oraz poziomu zapewnianego bezpieczeństwa.
Dane Usługobiorców zostaną powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:
1) spółce Amazon Web Services Inc. z siedzibą w 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210,
USA. – w celu przechowywania danych gromadzonych w Serwisie w bezpiecznej chmurze oraz
2) spółce Silk Software House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(01-510), przy ulicy Generała Zajączka 30/1 – w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju
technicznego Serwisu oraz
3) spółce Google Inc.z siedzibą w1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA oraz
4) spółce Gemius Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ulicy Postępu 18/B – w
celach statystycznych.
Dane Usługobiorców korzystających z płatnego Pakietu abonamentowego zostaną dodatkowo powierzone
do przetwarzania:
1) spółce KP Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-549),
przy ulicy Piękna 24/26A – w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi księgowej Usługodawcy w
zakresie rozliczeń z Usługobiorcami, przy spełnieniu powyższych warunków.
2) DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz jej spółkę zależną
PayPro SA w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
CEL DANYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane gromadzone w Serwisie przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
tj. w celu zapewnienia Państwu możliwości korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu i należytej
realizacji zawieranych z Państwem umów świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności obsługi

usługi Konta, dokonywania rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
Dane Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych zostaną
przez Usługodawcę wykorzystane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych, marketingowych
GarageStore.pli od naszych partnerów.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników i Usługobiorców Serwisu przed nieuprawnionym
dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem danych gromadzonych w Serwisie. Usługodawca
zdaje sobie sprawę, że w Serwisie mogą pojawią się informacje, które będą dla Państwa wyjątkowo istotne z
perspektywy tajemnicy handlowej lub tajemnicy Państwa przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze powyższe, zapewniamy, że Państwa dane osobowe i wszelkie inne informacje
przechowywane są przez nas w bezpiecznej chmurze, do której dostęp ma wyłącznie upoważniony
personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak
również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Stosujemy kryptograficzne środki ochrony danych
osobowych i mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł, korzystamy z systemu Firewall do ochrony
dostępu do sieci komputerowej, stosujemy system rejestracji dostępu do danych oraz środki ochrony przed
szkodliwym oprogramowaniem, itp.
Tym niemniej zwracamy Państwa uwagę na konieczność zachowania w tajemnicy hasła do Konta, aby
uniemożliwić dostęp do Konta osobom nieupoważnionym.
ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Do czasu dokonania przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie, Usługodawca przetwarza wyłącznie dane
geolokalizacyjne Użytkownika, adres IP, dane dostawcy usługi internetowej oraz zagnieżdża pliki cookies w
przeglądarce internetowej na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dane, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym nie są wystarczające do identyfikacji Użytkownika, w związku z czym do czasu założenia
Konta Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób nie identyfikujący go.
Aby uzyskać pełny dostęp do usług, o których mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu konieczne jest założenie
Konta, co wiąże się z podaniem następujących danych (mogą mieć charakter danych osobowych): nazwa
Konta, adres poczty e-mail.
Rejestracji/logowania w Serwisie Użytkownik może również dokonać z wykorzystaniem usługi Facebook
Connect, wyrażając zgodę na pobieranie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy zgromadzonych na
portalu Facebook, wskazanych w treści wyrażanej przez Usługobiorcę zgody. Facebook Connect umożliwia
rejestrację/zalogowanie w Serwisie. Korzystanie z Facebook Connect wymaga posiadania aktywnego profilu
na portalu Facebook, jego brak uniemożliwi Państwa rozpoznanie w serwisie. O ile Usługobiorca skorzysta z
tej możliwości rejestracji/logowania do Serwisu, pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że za zgodą Usługobiorcy
Facebook przekaże Usługodawcy dane osobowe i inne dane (nieosobowe) wskazane podczas rejestracji. Z
wykorzystaniem przekazanych Usługodawcy danych Usługobiorcy zostanie utworzone Konto w Serwisie.
Aby uzyskać dostęp do usług, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu konieczne jest uzupełnienie
dodatkowych danych w ramach zarządzania Kontem. Dodatkowo wymagane dane to: imię i nazwisko, data
urodzenia, płeć, adres zamieszkania (w tym kod pocztowy i miasto).
Usługobiorcy reprezentujący swoje firmy zobowiązani są podać ponadto dane firmowe takie jak: firma, NIP,
REGON, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres dodatkowych miejsc
prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku aktywacji dodatkowego konta firmowego konieczne
jest podanie danych przedstawiciela (osoby/osób wskazanych do korzystania z Serwisu w imieniu i na rzecz
przedsiębiorcy). W przypadku korzystania z płatnego Pakietu abonamentowego dla firm Usługodawca może

zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu Usługobiorcy
oraz dokumentów rejestrowych firmy, jednak w takim przypadku Usługodawca przetwarza udostępnione
dane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa i
wyeliminowania potencjalnych nadużyć.
Informujemy, że staramy się minimalizować zakres podawanych przez Państwa danych osobowych na
każdym etapie korzystania przez Państwa z Serwisu, zbierając wyłącznie te dane, które są niezbędne do
zapewnienia Państwu możliwości korzystania z wybranych przez Państwa usług w ramach Serwisu. W
ramach zarządzania Kontem, Usługodawca zapewnia Usługobiorcom możliwość fakultatywnego
uzupełnienia dodatkowych danych takich jak: prawo jazdy (kategorie), posiadane pojazdy oraz możliwość
dodania avatara. Podanie tych danych nie jest jednak warunkiem korzystania z poszczególnych
funkcjonalności Serwisu. Decydując się na uzupełnienie dodatkowych danych, Usługobiorca udostępnia
Usługodawcy szerszy zakres danych do przetwarzania.
Usługodawca przetwarza dane Użytkowników począwszy od chwili wejścia przez Użytkownika na stronę
Serwisu. Dane Usługobiorcy przetwarzane są począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi
Konta do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie usługi Konta, z
zastrzeżeniem danych niezbędnych do dokonania końcowych rozliczeń oraz ewentualnego dochodzenia
roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę. Z zastrzeżeniem
powyższego, po rozwiązaniu lub odstąpieniu przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie usługi Konta,
Usługodawca będzie przetwarzać wyłącznie zanonimizowane dane uniemożliwiające identyfikację
Usługobiorcy oraz Użytkownika, dla celów budowy archiwum Serwisu, reklamy, badania rynku oraz
zachowań i preferencji osób korzystających z Serwisu.
W razie stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Serwisu Usługodawca może zażądać potwierdzenia
przez Usługobiorcę tożsamości. W takim wypadku Usługodawca przetwarza dodatkowe dane Usługobiorcy
wyłącznie dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, w tym w szczególności zapewnienia
bezpieczeństwa danych innych Usługobiorców.
Dane Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych zostaną
przez Usługodawcę wykorzystane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych, o akcjach
promocyjnych serwisu oraz partnerów serwisu. W tym celu Usługodawca będzie przetwarzał następujące
dane: imię i nazwisko, płeć, kategoria prawa jazdy, posiadane pojazdy, firma, adres zamieszkania, adres
głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
DOBROWOLNOŚĆ WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Do czasu dokonania przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie, Usługodawca przetwarza wyłącznie dane
geolokalizacyjne Użytkownika oraz zagnieżdża pliki cookies w przeglądarce internetowej na urządzeniu, z
którego korzysta Użytkownik. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie są wystarczające do
identyfikacji Użytkownika, w związku z czym do czasu założenia Konta Użytkownik korzysta z Serwisu w
sposób całkowicie anonimowy. Tym niemniej, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o
opuszczenie Serwisu.
Wszelkie dalsze dane będą przez nas gromadzone i przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa
zgody na powyższe. Każdorazowo przy zbieraniu dalszych danych, w szczególności danych
umożliwiających Państwa identyfikację zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie.
Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu zapewnienia Państwu możliwości korzystania z funkcjonalności
Serwisu i jego właściwej obsługi. Na potrzeby korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu
wymagane jest podanie różnego zakresu danych. Zbieramy wyłącznie te dane, które są dla nas niezbędne
do zapewnienia Państwu możliwości korzystania z wybranego zakresu usług. W ramach zarządzania

Kontem mogą Państwo podać więcej danych, jednak w tym zakresie podanie danych jest nadobowiązkowe.
Fakultatywnie mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych
w celach marketingowych. Dane Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych zostaną przez Usługodawcę wykorzystane w celu przesyłania Państwu informacji
handlowych, o akcjach promocyjnych serwisu oraz partnerów serwisu. Wyrażenie takiej zgody nie stanowi
warunku korzystania z Serwisu.
DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, UZUPEŁNIENIE, UAKTUALNIENIE, SPROSTOWANIE, ŻĄDANIE USUNIĘCIA
Respektując obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, umożliwiamy Państwu dostęp
do podanych danych osobowych. W dowolnym czasie mogą Państwo żądać dostępu do podanych przez
Państwa danych osobowych, żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub trwałego
wstrzymania ich przetwarzania. Usługobiorcy mogą również aktualizować, prostować i uzupełniać dane
samodzielnie w ramach zarządzania Kontem.
PLIKI COOKIES
Podczas korzystania z Serwisu zostaną Państwo poproszeni o akceptację zagnieżdżania plików cookies w
przeglądarce internetowej na urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Część plików cookies pozostaje
w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się z Serwisu, zaś
część pozostaje w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia bądź do z góry ustalonego czasu
określonego w parametrach pliku cookies.
Korzystamy z następujących plików cookies:
Nazwa
Typ
Trwanie
ACOUNT-ID
ID
Session - plik nie zbiera danych osobowych Użytkownika
CSRF-TOKEN TOKEN
Session - plik nie zbiera danych osobowych Użytkownika
JSESSIONID TOKEN
Session - plik nie zbiera danych osobowych Użytkownika
_ga
TOKEN
Date
- plik nie zbiera danych osobowych Użytkownika
not-first-time
true/false
Session - plik nie zbiera danych osobowych Użytkownika
remember-me TOKEN
Date
- plik nie zbiera danych osobowych Użytkownika
Wszystkie pliki cookies, z których korzystamy są bezpieczne dla urządzeń, z których Państwo korzystają.
Pliki cookies generowane w ramach korzystania przez Państwa z Serwisu wykorzystywane są przez nas
w celu zapewnienia Państwu prawidłowego korzystania z Serwisu w ramach wszystkich jego
funkcjonalności, w tym w szczególności:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z tych stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) kierowania do Użytkownika spersonalizowanej komunikacji w postaci reklam i ogłoszeń.
Nie muszą Państwo godzić się na zagnieżdżanie plików cookies, w każdym czasie mogą Państwo zmienić
ustawienia oprogramowania, jak również zupełnie zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej
przeglądarce internetowej, jednak wówczas należy liczyć z tym, że niektóre funkcjonalności Serwisu mogą
nie działać prawidłowo lub mogą nie działać w ogóle.
POMOC
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony Państwa
danych osobowych lub też którykolwiek z zapisów niniejszego dokumentu nie jest dla Państwa zrozumiały,
mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem na skrzynkę kontaktową pod adresem:
pomoc@garagestore.pl.

