Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest MiiMove spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-602,), przy ulicy Chwarznieńskiej nr 87E, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756274, posiadającą numer
NIP 5862338260
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania MiiMove sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@miimove.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MiiMove sp. z o.o.;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
Dane podane w procesie rejestracji oraz w trakcie realizacji usługi najmu: imię i nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nr prawa jazdy, nr PESEL, data wydania uprawnień
kat. B oraz termin ważności, lokalizacja i trasa przejazdu, a także wizerunek posiadacza dokumentu
prawa jazdy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przez sam fakt
rejestracji) w celach:
c) realizacji usługi wynajmu
d) świadczenia usług drogą elektroniczną

e)
f)

g)

h)

dane wynikające ze skanu/zdjęcia prawo jazdy w celu:
ustalenia tożsamości klienta oraz weryfikacji uprawnienia do prowadzenia pojazdów
w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz ciążących na
Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 st. 1 c) RODO), w tym obowiązków określonych w
art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz
art. 304 § 1 KPK, celem ochrony Administratora przed nadużyciami
na potrzeby postępowań prowadzonych przez ubezpieczyciela w razie ewentualnego powstania
szkody w trakcie najmu pojazdu lub przez organy ścigania oraz inne uprawnione podmioty,
w przypadku popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym, nieprawidłowego parkowania,
konieczności zapłaty kar lub innych opłat obciążających Użytkownika, użycia pojazdu niezgodnie
z prawem, podejrzenia popełnienia przestępstwa;
imię i nazwisko oraz adres e-mail podane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie
internetowej będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i będą one
przetwarzane do czasu wycofania zgody

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 dostęp do Pani/Pana danych
osobowych mogą mieć:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) Easyshare Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Ostródzkiej 75, 03-289 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000698695, NIP 5242841438,
na podstawie umowy o współpracy oraz powierzenia danych, w sytuacji, jeśli klient
MiiMove sp. z o.o. będzie wynajmował samochód Easyshare sp. z o.o. na terenie Łodzi lub
Poznania.
c) Keratronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostródzka 75,
03-289 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za
numerem 0000283318, NIP: 7010076267, REGON: 14097269000000, będący dostawcą Aplikacji
do wynajmu.
d) Dane osobowe mogą być udostępnione poza podmiotami wymienionymi w pkt 5 a, b, c również
kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, partnerom świadczącym usługi informatyczne
(administrowanie systemami informatycznymi i stroną internetową).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obwiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

8.

9.

10.
11.

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza możliwość
realizacji usługi.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

