Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
(ważna od 25.05.2018 r.)

I. Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Solo Holding Sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowa 346b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000555690, NIP: 6572918127, REGON: 361376116. Ochrona
danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik”
zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin
„RODO” oznacza Rozporządzenie 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.
II. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę
do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny
z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika:
•
•

•

•

Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do
realizacji celów, dla których są zbierane.
Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone,
mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w
sposób niezgodny z tymi celami.
Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników
i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy
aktualizację danych.
Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych
oraz ich poprawiania.

•

•

•

•

Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych,
wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,
prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do
niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami
prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są
zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres
przechowywania danych.
Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób
niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi
bezprawnymi formami przetwarzania.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to
w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik ma prawo do:
•
•

•
•

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie,
Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Solo Holding Sp. z
o.o. potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas
i w jaki sposób.
Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych,
a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli
przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np.
cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas
w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania
Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych
podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć
pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub są niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź
w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Solo Holding sp. z o. o.).
Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie
dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy
podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony
interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym
zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
celach), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce
cookies.

•

•

•

•

Usunięcia danych osobowych przez Solo Holding sp. z o.o. („prawo do
bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora
niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z
art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze
praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do
Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych
osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w
oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób
zautomatyzowany.
Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, możesz
przesłać mailowo na adres: biuro@solokielce.pl, lub pisemnie na adres spółki.
III. Bezpieczeństwo danych osobowych
Solo Holding Sp. z o.o., podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące
ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym
dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich
zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. W ramach zapewniania
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do
uwzględnienia:
•
•
•

poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem
osobom trzecim,
integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną
modyfikacją,
dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do
Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w
przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych
technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania
poufności tych danych.
IV. Jak przetwarzamy Twoje dane

Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz prawidłowej
realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą,
e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli
zostawiłeś/aś swoje dane w formularzu kontaktowym,
1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: biuro@solokielce.pl.
3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu
zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz
innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa (np. organom ścigania).
5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody
bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę
dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.
8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

V. Zgoda – cofnięcie zgody

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy
nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać
za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymanie
odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi
otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa
wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
VI. Przechowywanie danych
Solo Holding sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do
realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas
informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.
VII. Odbiorcy danych oraz udostępnianie danych innym podmiotom
Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści
zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być
udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.
W zakresie celu marketingowego (np. udzielenie odpowiedzi na pytania dot.
oferty, wyrażenie zainteresowania jazdą próbną lub wyrażeniem dodatkowych
zgód w celu marketingu na przyszłość) jesteśmy odbiorcą Twoich danych
osobowych.

Polityka cookies
Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w
zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz
innych technologii internetowych
(ważna od 25.05.2018 r.)
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach 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.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
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.
W celu sprawdzenia stosowanych w ramach serwisu plików cookies prosimy o
przejście na stronę oraz podanie sprawdzanej domeny: www.webcookies.info
W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Możecie Państwo wyłączyć cookies na tej stronie i na innych. Najłatwiejszym
sposobem aby to uczynić, jest
wyłączenie cookies w Państwa przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją
Pomocy w przeglądarce.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu,
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies:
www.aboutcookies.org
www.whatarecookies.com
Google analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics ustawia liczbę
cookies (domyślnie 4) w celu oceny korzystania z witryny i sporządzania raportów o
aktywności na stronie.
Google przechowuje informacje zebrane przez cookie na serwerach w Stanach
Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim,
jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub w przypadku gdy osoby te przetwarzają
takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika
z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Google Inc jest członkiem amerykańskiego programu Safe Harbor. Program ten
pozwala na transfer danych z terytorium EOG do krajów, które są poza EOG bez
konieczności wprowadzania umowy o transferze danych. Firmy, które zapiszą się do
programu zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych
przekazywanych z Europy. Dane rejestracyjne Google Incs znajduje się na stronie
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10543.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies utworzonych przez Google Analytics
proszę odwiedzić stronę:
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html.
Google tworzy również własne opt-out wtyczki, które można uzyskać na:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Oprócz cookies utworzonych przez Google Analytics, ten plugin utworzy sesję opartą
na cookie (które wygasają po zamknięciu przeglądarki) zawierającym wartości
"prawda" lub "fałsz", odzwierciedlający wybór pozwalający lub nie na otrzymywanie
cookiesów.
Informowanie o zmianach
Dane mogą być aktualizowane. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na
niniejszej stronie internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać
aktualne informacje na temat naszej Polityki cookies.

