Polityka prywatności east rent:
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest LOGISTYKA PODLASIE Krzysztof Fiesiak z siedzibą przy ul. Przędzalnianej 8,
w Białymstoku 15-688, tel.: 856533220, adres e-mail: biuro@eastrent.pl

2. Jakie dane zbieramy:
Podczas składania zapytania odnośnie kalkulacji kosztów samochodu pytamy o imię i nazwisko, adres email oraz numer
telefonu. Dane te umożliwiają nam kontakt z użytkownikiem oraz możliwość przesłania potwierdzenia przeprowadzenia
kalkulacji. W przypadku realizacji usługi najmu prosimy o dane: imię i nazwisko, dane adresowe, telefon, adres email, numer
i serię dowodu osobistego, numer prawa jazdy.

3 Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja rezerwacji samochodu, który jest przedmiotem usługi
wynajmu i poprzedza procedurę zawarcia umowy najmu samochodu oraz realizacja umowy zawartej pomiędzy Najemcą a
wynajmującym w ramach usługi najmu samochodu w wypożyczalni east rent
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rezerwacji samochodu oraz realizacji umowy najmu.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie umowy wynajmu samochodu.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone
wobec administratora danych.
10. Cookies:
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies, są to zaszyfrowane ciągi tekstowe, które strona umieszcza na
komputerze użytkownika. Pozwalają one: dostosować 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. Wykorzystywane są do
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ponadto wykorzystywane są do pomiaru wykorzystywania różnych podstroi
w obrębie naszej strony. Wykorzystywane przez nas pliki cookie to cookie sesyjne i cookie trwałe.
Cookie sesyjne to pliki tymczasowe usuwane automatycznie, kiedy opuszczasz naszą stronę. Cookie trwale pozostają na
komputerze użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Nie wykorzystujemy plików cookies do zbierania informacji
dotyczących odwiedzin innych stron ani do pozyskania jakichkolwiek innych danych osobowych oprócz tych, które użytkownik
sam wprowadził w naszym serwisie.
11. Do ochrony danych osobowych stosowana jest technologia szyfrowania Secure Socket Layer (SSL).
12. Wszystkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą każdorazowo umieszczane na naszej stronie internetowej
www.eastrent.pl.

