REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ
TRANSTUBE.PL
Szanowni Uzyytkownicy, prezentujemy Pantstwu Regulamin Korzystania z innowacyjnej Platformy
Internetowej TRANSTUBE, ktotrą znajdziecie pod adresem domenowym www.transtube.pl W ramach
Platformy Internetowej mogą Pantstwo skorzystact z usług stwiadczonych przez Usługodawcę polegających
na umozyliwieniu podmiotom stwiadczącym usługi transportowe oferowania tych usług potencjalnym
Klientom oraz umozyliwiającym Klientom poszukiwanie podmiototw stwiadczących usługi transportowe,
ktotrzy wykonają dla Klienta usługę transportową. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o stwiadczeniu usług
drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogotlne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z pełną trestcią
Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Korzystania z Platformy Internetowej TRANSTUBE, zwany dalej „Regulaminem” okrestla zasady
funkcjonowania Platformy Internetowej, zasady odpowiedzialnostci Uzyytkownika, zasady reklamacji usług,
zasady ochrony praw autorskich oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Platforma Internetowa TRANSTUBE jest serwisem internetowym świadczącym usługi
udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej służącej umożliwieniu
podmiotom świadczącym usługi transportowe oferowania tych usług potencjalnym Klientom oraz
umożliwiającą Klientom poszukiwanie podmiotów świadczących usługi transportowe, którzy
wykonają dla Klienta usługę transportową.
3.

W Regulaminie zostały uzyyte nizyej okrestlone pojęcia, ktotre nalezyy rozumiect w następujący sposotb:
a) Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba,
decydujący o celach i strodkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w
Ogotlnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
b) Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Platformy Internetowej tj. kontakt@hubtrans.eu
c) Konto Użytkownika – przestrzen t Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji, specjalnie
przygotowana dla okrestlonego Uzyytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej
Włastciciela Platformy.
d) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
ktotrej przepisy szczegotlne przyznają zdolnostc t prawną korzystająca z usług Platformy
Internetowej w celu systemu poszukiwania i złozyenia Zamotwienia na usługi transportowe
oferowane przez Przewoztnikotw.
e) Przewoźnik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, ktotrej przepisy szczegotlne przyznają zdolnostc t prawną korzystająca z usług Platformy
Internetowej w celu oferowania i wykonywania usług transportowych na rzecz Klientotw.
f) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnostct do czynnostci prawnych, osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktotrej przepisy szczegotlne przyznają
zdolnostct prawną, ktotra w jakikolwiek sposotb korzysta z Platformy Internetowej.
g) Powiadomienie - wiadomostc t elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej
Uzyytkownika wprowadzony w toku wypełniania Formularza Rejestracji zamotwienia zawierająca
okrestloną informację.
h) Platforma Internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem domenowym
https://transtube.pl/, stwiadczący Usługi na rzecz Uzyytkownikotw.
i) Usługa – nieodpłatna lub odpłatna usługa stwiadczona drogą elektroniczną na rzecz Uzyytkownika
polegająca na udostępnianiu na rzecz Uzyytkownikotw infrastruktury teleinformatycznej słuzyącej
umozyliwieniu Przewoztnikom stwiadczącym usługi transportowe oferowania tych usług
potencjalnym Klientom oraz umozyliwiającą Klientom poszukiwanie podmiototw stwiadczących
usługi transportowe, ktotrzy wykonają dla Klienta usługę transportową.

j)

Właściciel Platformy/Transtube – podmiot prowadzący Platformę Internetową tj. Transtube
Lukasz Potasiak, 36 Holt Street, WN3 5HS Wigan, UTR 60858 85852, telefon: +48 883 726 648,

4.

Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Platformy Internetowej jest
Włastciciel Platformy.
5. Momentem zawarcia umowy o stwiadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy transtube a
Uzyytkownikiem jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu po dokonaniu
rejestracji, odpowiadający ostwiadczeniu woli Uzyytkownika związania się tą umową na warunkach
okrestlonych w Regulaminie.
6. W celu korzystania z Platformy Internetowej i Usług stwiadczonych w jej ramach niezbędne są urządzenie
kontcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie
wskazujące, umozyliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do
prawidłowego złozyenia Zamotwienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa
plikotw cookies.
7. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Uzyytkownika udostępniona Polityka
Prywatnostci, w ktotrej Uzyytkownik mozye znaleztc t informację między innymi na temat ochrony danych
osobowych stosowanej przez Włastciciela Platformy.
§2 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
1.

2.

3.

4.
5.

W ramach funkcjonalnostci Platformy Internetowej Uzyytkownik ma mozyliwostc t rejestracji konta
Uzyytkownika słuzyącego obsłudze i korzystaniu z Usług stwiadczonych przez Platformę Internetową jako
Klient lub Przewoztnik.
Platforma Internetowa została przygotowana tak, aby rejestracja była prosta i wygodna. Rejestrację
rozpoczynamy od kliknięcia w przycisk REJESTRACJA, dostępny ze strony głotwnej oraz podstron Portalu
Internetowego.
Kliknięcie w przycisk REJESTRACJA uruchomi interaktywny formularz rejestracji. Formularz Rejestracji w
czytelny sposotb przeprowadzi nas przez procedurę rejestracji na Platformie Internetowej. W pierwszej
kolejnostci Uzyytkownik uzupełnia wskazane przez formularz dane osobowe i składa niezbędne
ostwiadczenia woli poprzez zaznaczenie okrestlonej opcji. Wazyne aby dane te były zgodne z
rzeczywistostcią, gdyzy będą niezbędne do korzystania z Usług.
Zakontczenie procedury rejestracji następuje poprzez kliknięcie opcji ZAREJESTRUJ SIĘ.
Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji.
Kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w powiadomieniu jest równoznaczne z zawarciem
umowy świadczenia Usług i uzyskaniem statusu Użytkownika.

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Transtube w ramach działania Platformy Internetowej stwiadczy Usługi na rzecz Uzyytkownikotw
występujących zarotwno w charakterze Klientotw jak i Przewoztnikotw.
2. Usługa polega na udostępnianiu na rzecz Uzyytkownikotw infrastruktury teleinformatycznej słuzyącej
umozyliwieniu Przewoztnikom stwiadczącym usługi transportowe oferowania tych usług potencjalnym
Klientom oraz umozyliwiającą Klientom poszukiwanie podmiototw stwiadczących usługi transportowe,
ktotrzy wykonają dla Klienta usługę transportową.
3. Administrator zgłasza sobie prawo do usunięcia konta uzyytkownika bez podania przyczyn.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu nie podając przyczyn Uzyytkownikom.
KLIENT
5. Po zalogowaniu się na utworzone Konto Uzyytkownika, Uzyytkownik występujący w charakterze Klienta ma
mozyliwostc t złozyyc t ofertę na zlecenie przejazdu. W tym celu Klient wypełnia interaktywny formularz
wprowadzając kolejno:
a. Miejsce rozpoczęcia podrotzyy,
b. Miejsce zakontczenia podrotzyy;
c. Termin wyjazdu;

d.
e.

Liczbę pasazyerotw;
Precyzyjny opis oczekiwact związanych ze zleceniem;

6. Złożenie oferty na zlecenie przejazdu przez Klienta następuje poprzez klikniecie przycisku Zleć
Przejazd.
7. Usługę należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert.
8. W przypadku złozyenia przez Przewoztnika propozycji wykonania zlecenia przejazdu, Klient ma mozyliwostct
zapoznania się z nią w zakładce Moje Zlecenia.
9. Ponadto Klient ma mozyliwostc t zaakceptowania propozycji Przewoztnika klikając w przycisk ZAAKCEPTUJ
lub rozpoczęcia negocjacji z Przewoztnikiem przy pomocy interaktywnego formularza pojawiającego się po
kliknięciu w opcję SZCZEGOŁŁY.
PRZEWOŹNIK
10. Po zalogowaniu się na utworzone Konto Uzyytkownika, Uzyytkownik występujący w charakterze
Przewoztnika ma mozyliwostc t złozyenia propozycji wykonania zlecenia przejazdu zamieszczonego przez
Klienta.
11. Przewoztnik w zakładce Profil w ramach Konta Uzyytkownika powinien uzupełnict niezbędne dane osobowe,
dane na temat prowadzonej przez niego działalnostci gospodarczej (dane firmowe) oraz dane związane z
stwiadczonymi usługami przewozu (Informacje przewozowe).
12. W przypadku złozyenia oferty przewozowej jako osoba prywatna Przewoztnik musi się liczyct, zye wykonuje
transport na rzecz Klienta nie czerpiąc z tego korzystci materialnych, a jedynie pobiera opłatę w celu
podzielenia się kosztami transportu razem z Klientem.
13. Zabronione jest wykonywanie usług transportowych: przedstawicielom handlowym, kurierom oraz
osobom korzystających z słuzybowych samochodotw (w czasie swojej pracy jak i poza nią) bez wiedzy
włastciciela pojazdu
14. W celu złozyenia propozycji wykonania zlecenia przejazdu zamieszczonego przez Klienta, Przewoztnik
wybiera je w zakładce SZUKAJ ZLECENŁ z dostępnych na daną chwilę ofert. Po odszukaniu i wyborze
interesującej Przewoztnika oferty zlecenia przejazdu, Przewoztnik mozye zaproponowac t swoje warunki
związane z jej realizacją.
15. W celu złozyenia propozycji na wykonanie zlecenia przejazdu Przewoztnik uzupełnia dostępny
interaktywny formularz wprowadzając wartostct oferty i wiadomostct dla Klienta.
16. Propozycje wykonania zlecenia przejazdu zostaną umieszczone w trestci oferty zlecenia przejazdu dodanej
przez Klienta i powinny byct zredagowane w czytelny i precyzyjny sposotb, a ich trestct powinna byct zgodna
z zasadami okrestlonymi w niniejszym Regulaminie.
17. Propozycję wykonania zlecenia przejazdu należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do
rozpoczęcia negocjacji. Wszystkie propozycje na wykonanie zlecenia złozyone przez Przewoztnika
dostępne są w zakładce Moje Oferty w ramach Konta Uzyytkownika.
18. Przewoztnik w kazydej chwili ma mozyliwostc t zmiany propozycji na wykonanie zlecenia klikając w opcję
SZCZEGOŁŁY, wprowadzając zaktualizowane informację i klikając w przycisk ODPOWIEDZ. Aktualizacja
propozycji na wykonanie zlecenia nie zwalnia Przewoztnika z odpowiedzialnostci za powstałe skutki trestci
zamieszczonych uprzednio.
19. W przypadku, gdy publikacja oferty zlecenia przejazdu zakontczy się wyborem okrestlonego Przewoztnika
przedstawiającego swoja propozycję, a wybrany Przewoztnik zaakceptuje wybotr, na skutek przyjęcia
oferty pomiędzy Przewoźnikiem a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez
strony umowy, które nawiązały kontakt w ramach Platformy Internetowej. W takim wypadku Klient
oraz Przewoztnik mają obowiązek realizacji umowy na warunkach przez siebie ustalonych.
20. Zagwarantowanie spełnienia szczególnych wymagań prawnych tj. zachowania formy pisemnej
bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy. Strony umowy
podczas wzajemnej korespondencji ustalają między sobą formę kontaktu i termin zawarcia umowy. Strony
umowy są w pełni odpowiedzialne za realizację i wykonanie zawartej między sobą umowy. Transtube nie
ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się Przewoźnika z zawartej z Klientem umowy oraz za
niewywiązanie się Klienta z zawartej z Przewoźnikiem umowy.

§4 PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za zakup Usług stwiadczonych w ramach Platformy Internetowej pobierane jest z gotry od
Klienta, w wysokostci 10% wartostci zlecenia, lecz nie mniejszej nizy 2zł i doliczane jest automatycznie do
kwoty zaproponowanej przez Przewoztnika.
2. Wpłaty za zakupione Usługi nalezyy wnosict za postrednictwem:
a.
b.

systemu płatnostci PayPall;
systemu płatnostci PayU;

3. Uzyytkownik wyrazya zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
1. Uzyytkownik Platformy Internetowej ponosi pełną odpowiedzialnostc t za wprowadzone oraz udostępnione
w ramach Platformy Internetowej trestci.
2. Wprowadzając do infrastruktury informatycznej Platformy Internetowej jakikolwiek trestci Uzyytkownik
ostwiadcza, zye:
a. przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądz t licencje umozyliwiające ich
wykorzystanie w celu korzystania z Usług;
b. ostwiadcza, izy trestct i forma wprowadzanych trestci nie narusza praw ani dotbr osotb trzecich, w tym
w szczegotlnostci praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisotw;
3. Zabrania się korzystania z Platformy Internetowej przez Uzyytkownika w jakiejkolwiek formie niezgodnie z
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
wspotłzyycia społecznego.
4. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej
Platformy Internetowej trestci, Uzyytkownik przejmuje na siebie w całostci koszty ewentualnego
postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze
ugody odszkodowant. Uzyytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkotd poniesionych przez
Włastciciela Platformy na skutek wprowadzenia trestci w sposotb niezgodny z Regulaminem,
obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osotb trzecich.
5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Włastciciela
Platformy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez trestci wprowadzone przez Uzyytkownika,
Uzyytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Włastciciela Platformy lub
przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Włastciciel Platformy odpowiada względem Uzyytkownika jezyeli stwiadczona w stosunku do niego Usługa
jest wadliwa.
2. Transtube nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji zawieranych pomiędzy
Klientem a Pośrednikiem za pośrednictwem Platfromy Internetowej. Wszelkie uwagi oraz
reklamacje związane z przebiegiem transakcji dokonywanych w sposób określony w zdaniu
poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego Klienta lub
Przewoźnika.
3. Transtube nie nadzoruje faktu wykonania oraz terminowości realizacji umowy zawieranej
pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem, nie jest stroną tej umowy.
4. Kazydy Uzyytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji co do stwiadczonych przez Transtube Usług poprzez
wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na Adres
e-mail Transtube lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Transtube.
5. Korzystając z Formularza Reklamacji nalezyy precyzyjnie opisact występujące wady Usługi.

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez
Transtube.
7. W celu włastciwego i stabilnego stwiadczenia Usług na rzecz Uzyytkownikotw, Włastciciel Platformy zastrzega
sobie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach Platfromy Internetowej bez
uprzedniego powiadomienia Uzyytkownika.
8. W przypadku naruszania przez trestci wprowadzane, udostępniane, pobrane lub publikowane przez
Uzyytkownika postanowient niniejszego regulaminu Włastciciel Platformy ma prawo niezwłocznie usunąct
powyzysze naruszenie wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym poprzez zablokowanie lub usunięcie
danych trestci jak rotwniezy poprzez zablokowanie Konta Uzyytkownika.
§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1.

2.
3.
4.

Układ trestci zawarty na stronach Platformy Internetowej jak i jego poszczegotlne częstci, takie jak materiały
pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogotlnych zasadach z ochrony udzielanej przez
przepisy prawa autorskiego.
Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, ktotre występują na stronie Platformy Internetowej
podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
Poprzez korzystanie z trestci udostępnionych na stronach Platformy Internetowej Uzyytkownicy nie
nabywają zyadnych praw jak rotwniezy nie uzyskują licencji do tych trestci.
Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtotrne wykorzystywanie w całostci i w częstci,
blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie trestci opublikowanych na stronie Platformy
Internetowej za wyjątkiem przypadkotw wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną czestct, zawieranej przez Transtube oraz Uzyytkownika, umowy o
stwiadczenie Usług.
3. Aktualna trestc t regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem https://transtube.pl/files/regulamin.pdf.
Uzyytkownik ma mozyliwostct utrwalenia trestci regulaminu poprzez jego pobranie w formie pliku zapisanego
w formacie pdf.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 lipca 2018 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU PLATFORMY INTERNETOWEJ
TRANSTUBE.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ
TRANSTUBE.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pantstwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej
jest Hubtrans Lukasz Potasiak, 36 Holt Street, WN3 5HS Wigan, UTR 60858 85852, telefon:
+48 883 726 648
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogotlnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. ponizyej znajdą Pantstwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane na ponizyszej stronie mogą byct wykorzystywane w celu:
a.

zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych
umowy stwiadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.

oferowania Ci przez nas produktotw i usług bezpostrednio, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d.

oferowania Ci bezpostrednio produktotw i firm z nami wspotłpracujących, co jest naszym i
naszych partnerotw prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

e.

przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych
Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f.

realizacji ciązyącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowostcią (art. 6
ust. 1 lit. c RODO)

4. Będziemy przetwarzac t kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane
identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące mozyliwostci kontaktu z Tobą.
5. Twoje dane osobowe mozyemy udostępniact następującym kategoriom podmiototw:

a.

podwykonawcom, czyli podmiotom, z ktotrych korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b.

partnerom handlowym, ktotrych oferta uzupełnia naszą ofertę;

6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu zakontczenia stwiadczenia na Twoją rzecz Usług, a
takzye po upływie tego terminu w celach:
a.

dochodzenia roszczent w związku z wykonywaniem umowy;

b.

wykonania obowiązkotw wynikających z przepisotw prawa, w tym w szczegotlnostci
podatkowych i rachunkowych;

c.

marketingowych do czasu, azy zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, zye się zdezaktualizowały.

8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie rotwnoznaczne z brakiem mozyliwostci
stwiadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem mozyliwostci udzielenia odpowiedzi na pytanie,
brakiem mozyliwostci kontaktu, brakiem mozyliwostci zawarcia umowy sprzedazyy oraz brakiem
mozyliwostci otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
9. Administrator danych osobowych zapewnia, zye dane są gromadzone, przetwarzane i
wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych włastciwych dla
kraju, w ktotrym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA
WAŻNE! Warto pamiętact, zye masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, izy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogotlnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1.

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.

do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.

do usunięcia danych

WAŻNE! Jezyeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abystmy przetwarzali Twoje dane, mozyesz zyądact
abystmy je usunęli.
4.

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Mozyesz zazyądact, abystmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działant, jezyeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twotj temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, zyebystmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczent; lub na czas wniesionego przez
ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.

do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymac t od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie uzyywanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Mozyesz tezy zlecict nam przesłanie tych danych bezpostrednio
innemu podmiotowi.

7.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje
zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1.

2.

Podczas korzystania ze Platformy Internetowej niektotre dane są automatycznie zachowywane na
serwerach Włastciciela Platformy dla celotw administracji systemu albo dla celotw statystycznych
bądzt wykonania kopii zapasowych. Powyzysze dane obejmują:


nazwę Pantstwa dostawcy dostępu do Internetu;



lokalizacja;



adres IP;



wersję oprogramowania przeglądarki;



system operacyjny komputera;



logi systemowe;

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Uzyytkownika takie jak:


imię i nazwisko lub nazwa firmy;



adres;



adres poczty elektronicznej;



numer telefonu kontaktowego;



lokalizacja;

§4 PLIKI COOKIES
1) Platforma Internetowa korzysta z plikotw cookies.
2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczegotlnostci pliki tekstowe, ktotre
przechowywane są w urządzeniu kontcowym Uzyytkownika Platformy Internetowej i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Platformy Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z ktotrej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
kontcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu kontcowym Uzyytkownika Platformy Internetowej
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Włastciciel Platformy Internetowej.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.

Tworzenia statystyk, ktotre pomagają zrozumiect, w jaki sposotb Uzyytkownicy Platformy
Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umozyliwia ulepszanie ich struktury i
zawartostci,

b.

utrzymanie sesji Uzyytkownika Platformy Internetowej (po zalogowaniu), dzięki ktotrej
Uzyytkownik nie musi na kazydej podstronie Platformy Internetowej ponownie wpisywact
loginu i hasła,

c.

okrestlania profilu uzyytkownika w celu wystwietlania mu dopasowanych materiałotw w
sieciach reklamowych, w szczegotlnostci sieci Google.

5) W ramach Platformy Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plikotw cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
ktotre przechowywane są w urządzeniu kontcowym Uzyytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu kontcowym Uzyytkownika przez czas
okrestlony w parametrach plikotw cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uzyytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domystlnie dopuszcza przechowywanie plikotw cookies w urządzeniu kontcowym Uzyytkownika.
Uzyytkownicy Platformy Internetowej mogą dokonac t zmiany ustawien t w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umozyliwia usunięcie plikotw cookies. Mozyliwe jest takzye automatyczne
blokowanie plikotw cookies. Szczegotłowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plikotw cookies mogą wpłynąct na niektotre funkcjonalnostci dostępne na
stronach internetowych Platformy Internetowej
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu kontcowym Uzyytkownika Platformy Internetowej i
wykorzystywane mogą byc t rotwniez y przez wspotłpracujących z włastcicielem Platformy
Internetowej reklamodawcotw oraz partnerotw.
9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnostci tych firm, aby poznact zasady korzystania z
plikotw cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnostci Google Analytics.
10) Pliki cookie mogą byc t wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczegotlnostci siec t Google, do
wystwietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uzyytkownik korzysta z Platformy
Internetowej. W tym celu mogą zachowact informację o stciezyce nawigacji uzyytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
11) W zakresie informacji o preferencjach uzyytkownika gromadzonych przez siect reklamową Google
uzyytkownik mozye przeglądact i edytowact informacje wynikające z plikotw cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrazyact i cofact zgodę?
a.

Jestli uzyytkownik nie chce otrzymywac t plikotw cookies, mozye zmienic t ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, zye wyłączenie obsługi plikotw cookies niezbędnych dla
procesotw uwierzytelniania, bezpieczentstwa, utrzymania preferencji uzyytkownika mozye
utrudnict, a w skrajnych przypadkach mozye uniemozyliwict korzystanie ze stron www

b.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy ponizyej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

13) Kazydy Uzyytkownik ma prawo kierowact opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufnostci
informacji oraz polityki prywatnostci do Administratora Danych Osobowych. W tym celu nalezyy je
kierowact pod adres mailowy: kontakt@transtube.pl

