
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Flis prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą CarView Sławomir Flis ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w 
Warszawie, przy ul. Grzybowska nr 37, 00-844 Warszawa, NIP: 4990193051, REGON: 524056354; e-
mail: kontakt@autoreport.info (dalej: „My” lub „Autoreport”), będący właścicielem serwisu 
<https://autoreport.info> (dalej: Serwis). 

1. Przetwarzanie danych  

W trakcie korzystania z serwisu <https://autoreport.info> pozostawiasz i udostępniasz nam swoje dane, 
które możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać dla potrzeb związanych z powadzeniem przez nas 
działalności gospodarczej (prowadzenia statystyk Serwisu, prawidłowego zarządzania Serwisem i 
organizacji akcji marketingowych w tym także marketingu bezpośredniego). Dane, o których mowa 
powyżej to: 

a. informacje o Twoim sprzęcie, z którego korzystasz w trakcie użytkowania Serwisu, w 
szczególności.: Twój adres IP, lokalizacja geograficzna, dane przeglądarki i systemu 
operacyjnego, czas trwania wizyty w Serwisie i dane o Twoim ruchu w Serwisie; 

b. informacje konieczne dla realizacji naszych usług i komunikacji z Tobą, w szczególności: Twoje 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login do konta założonego w ramach 
Serwisu oraz hasło, a także numer NIP lub inny, numer rachunku bankowego, numer telefonu, 
dane transakcji wykonanej za pośrednictwem Serwisu; 

c. pozostałe informacje konieczne do prawidłowego świadczenia przez nas usług elektronicznych 
oferowanych w ramach Serwisu. 

Dane, o których mowa powyżej możemy przechowywać bezterminowo od dnia, w którym wyrazisz na 
to zgodę, nie dłużej jednak niż pozwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub nasz 
uzasadniony interes prawny. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie. W przypadku cofnięcia 
zgody zaprzestaniemy wykorzystywać dane, których cofnięcie zgody dotyczy.  

2. Profilowanie danych 

Twoje dane, o których mowa powyżej mogą być wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych dla celów reklamowania i 
szeroko pojętego marketingu. Oznacza to, że podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz 
Autoreport mogą stworzyć profil Twoich zainteresowań i kierować do Ciebie reklamy naszych usług za 
pośrednictwem innych przeglądanych przez Ciebie stron internetowych.  

Proces profilowania i jego rezultaty opisane powyżej mogą mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy 
wyrazisz na to zgodę, o którą prosimy przed wejściem na naszą stronę. Twoja zgoda może zostać 
cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę 
ustawień w Serwisie. 

3. Pliki cookies 

Serwis używa plików pozwalających na dostosowanie jego do potrzeb użytkowników oraz 
opracowywanie statystyk (pliki cookies). Nie dotyczy to danych osobowych.  

Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis do śledzenia użytkowników po jego opuszczeniu 
(sesyjne) oraz do rozpoznania użytkowników, których wcześniej odwiedzili Serwis (trwałe). 

Pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki. Pliki trwałe usuwane są po ich usunięciu przez 
użytkownika lub po wygaśnięciu ich daty ważności. 

Dla celów analizy wykorzystania Serwisu przez użytkowników posługujemy się narzędziem Google 
Analytics należącym do Google, Inc. 



Google Analytics przy pomocy pozostawionych przez Ciebie plików cookies opracowuje pozostawione 
w nich informacje dotyczące wykorzystania Serwisu i przechowuje te informacje. Polityka prywatności 
Google, Inc. dostępna jest pod adresem: <https://policies.google.com/privacy?hl=pl>. 

Pliki cookies mogą być używane przez nas i współpracujące z nami podmioty takie jak np. serwisy 
płatnicze. 

4. Przekazywanie danych 

Możemy przekazywać Twoje dane dla realizacji celów określonych w tym dokumencie naszym 
współpracownikom z zakresu: doradztwa prawnego, księgowości, szeroko pojętych usług internetowych 
i marketingowych, mediów społecznościowych oraz branży motoryzacyjnej. Twoje dane mogą być 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane mogą być także przekazywane 
organom administracji publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

5. Twoje uprawnienia 

Masz prawo do dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych. Możesz żądać ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania na adres 
e-mail podany na wstępie niniejszego dokumentu. Masz prawo do złożenia skargi dotyczącej 
przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce 
lub jego odpowiednika w innym państwie UE, zgodnie z miejscem Twojego zwykłego pobytu, pracy lub 
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

6. Odniesienia do innych stron 

Serwis zawiera odniesienia do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za ich treść. Przed 
rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych do których prowadzą odniesienia zamieszczone w 
Serwisie zalecamy każdorazowe zapoznanie się z ich regulaminem i politykami prywatności. 

7. Wyłączenie plików cookies 

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookies. W każdej chwili 
jednak możesz zmienić ustawienia przeglądarki i uniemożliwić odczytywanie oraz zapisywanie plików 
cookies w trakcie przeglądania stron internetowych. Miej jednak na uwadze, że takie działanie może 
uniemożliwić poprawne działanie Serwisu. 

 


