Polityka Prywatności i Obowiązki Informacyjne Tankuj24
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Tankuj24.pl sp. z o.o.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018
r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Tankuj24:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tankuj24.pl Sp. z o.o. ul. Torowa 3B
42-280 Częstochowa KRS: 0000501430 NIP: 7831710765 REGON: 302673320
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim
podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tankuj24 na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu
rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia
2016/679;
• dla celów prowadzenia badań jakości obsługi — podstawą prawną przetwarzania w okresie
umowy jest prawnie uzasadniony interes Tankuj24 (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia
2016/679), uzasadnionym interesem Tankuj24 jest pozyskiwanie informacji o poziomie
satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną
przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana dodatkowa zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
• w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Tankuj24 (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym
interesem Tankuj24 jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności
gospodarczej;
• w celu kierowania do Pani/Pana przez Tankuj24 treści marketingowych; podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Tankuj24 (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679), uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych
drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub
SMS/ MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan
zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści
marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym
podmiotów z Grupy Kapitałowej Unimot oraz partnerów biznesowych Tankuj24 podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Tankuj24 polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Tankuj24 (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia
2016/679).
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
• dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym,
serwisowym, programistycznym),
• podmiotom świadczącym na rzecz Tankuj24 usługi niezbędne do wykonania zawieranej z
Panią/Panem umowy, takie jak obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i
rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne,
analityczne i marketingowe,
• operatorom pocztowym i kurierom,
• bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności.
• organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych
podanych Fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania
umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Tankuj24. Po tym okresie dane
będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami
o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści
marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
względem takiego przetwarzania.
6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów
dowodowych Tankuj24 prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny
sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Tankuj24
polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie
ich do oceny niektórych Pani/Pana informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych
preferencji, zachowań oraz zainteresowań.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem
przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów
dowodowych, Tankuj24 prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Tankuj24 w celu zawarcia i wykonania
umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Tankuj24 jest brak
możliwości zawarcia i wykonania umowy.
12. Informacja o plikach cookies w serwisie internetowym Tankuj24.pl

• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach, na przykład: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics
• Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences
• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

