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wykorzystania plików cookies jest
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rejestracji w Systemie 4Mobility
, w tym akceptacji Regulaminu 4Mobility, wykonania przelewu
weryfikacyjnego i pod
, co zapewnia
Systemu 4Mobility.
W ramach rejestracji do Systemu 4Mobility i korzystania z niego
i
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zamieszkania:
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. Podanie ww. danych
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jak i umów najmu i
W
w trakcie procesu rejestracji
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5.
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6.
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naprawy i innymi
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ww. cele
w ramach realizacji umowy
najmu samochodu. Wówczas 4Mobility
gromadzi dodatkowe informacje, które
zdarzenia/ kolizji drogowej
dla weryfikacji zasad postepowania w przypadku likwidacji szkód
tych procesów.
4Mobility
parkingowymi, grzywnami
do realizacji umowy najmu samochodu
4Mobility tych
samochód
.
numer tablicy
rejestracyjnej,
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8.

czas trwania rezerwacji,

9. 4Mobility przetwarza dane osobowe
na podstawie, przez okres i w celu:
a)
1 lit. a) RODO
b)
korzystania z naszej aplikacji i najmu samochodów, w tym

- zgodnie z art. 6 ust.

zdarzeniami,
rozpatrywaniem reklamacji

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, -

c)
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, - w tym przypadku nie

d)
•
marketingu
•

•

4Mobility

analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania
rozwijania i usprawniania
W tych celach
zautomatyzowanym przetwarzaniu,
a

zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:
4Mobility w tym przypadku

4Mobility do potrzeb

, poprawy ich

-

cja
W tych celach
•

zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to

z

,

ymi

•

z
realizacja po
10. Dane osobowe, których podania wymagamy w trakcie rejestracji lub które 4Mobility gromadzi w trakcie
Bez wymaganych
11. W niektórych przypadkach, 4Mobility

na
dobrowolny i

-

zgody@4mobility.pl

danych osobowych zbieranych na podstawie zgody jest dobrowolne.
12.

iorcom takim jak podmioty,
, instytucje
ubezpieczeniowe, warsztaty naprawcze w uzasadnionych przypadkach
dane
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1.

firmy oraz ewentualnie inne

2. Dane osobowe przekazywane
•
a) o
b)

, w tym przy
4Mobility gromadzi i przetwarza dane osobowe ww. osób. W
isko, dane kontaktowe (adres ePodanie tych
ak podania ww. danych
formularza kontaktowego
w celach,
zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO tj.:
,
np. w celu udzielania informacji o charakterze marketingowym jak np.

oferty, informacje o

c)
d)

ch zgód.
Wszystkie udzielone zgody mo
e
lub na adres
zgody@4mobility.pl.
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym przypadku 4Mobiliy przetwarza dane osobowe do
momentu
analitycznych i statystycznych, w celu
- w tym przypadku nie d
,
zed takimi
wymaga tego realiza

e)

•

np. ze
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, - w tym

3.

publicznoprawnych lub do czasu przedawnienia karalno
iane odbiorcom zgodnie z pkt 11

Linki do innych witryn internetowych
1.

2.

umieszczane linki, funkcje
(jak Facebook, Youtube, Twitter) i profili 4Mobility na ww. portalach, na
.
z
4Mobility z inicjatywy U
W razie skorzystania

U
Rekomendowane jest

3.
i organizacji,

(jak np. Facebook),

podmiotom.
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Informacje zawarte
1.

. Wykorzystywanie tych
(co do danych demograficznych),

u

ików.

Aplikacja
1.

2.

zabezpieczane i szyfrowane w celu
A
ch

3.

prawo do przekazywania tych anonimowych danych osobom trzecim lub wykorzystywania ich w celach
marketingowych. Przetwarzanie tych danych
S.A.
A
zapewnieniem ich

4.

,
mobilnym
telefonicznego).

5.
6.

Pliki cookies
1.

tacji lub braku zgody na wykorzystanie plików

2.

kon
Cookies

3.

przechowywania, oraz numer.
ystania ze strony internetowej

y do

weryfikacji
y serwisu. Ponadto

zalogowani

4.
przekazanych przez u
uzasadnionego interesu 4Mobility.
5.
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6.

W ramach serwisu www.
a.
serwisu;
b.
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c.
internetowych serwisu.
zablokowania

funkc

1.
•
•

tórych dane osobowe przetwarza 4Mobility:

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania

•

prawo

;
w przypadku

prawa;
•

rzania danych
•

prawo do przenoszenia danych osobowych

do czasu stwierdzenia, czy

w przypadku,

2.
Danych Osobowych.
3.

mail: iod@4mobility.pl w celu uzyskania informacji na temat danych

ych u

4.
5.
6.
7.
ochrony danych osobowych.
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