Polityka prywatności
Szanujemy Państwa prawo do prywatności
Dlatego Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej informuje, że dane osobowe, tj. imię i
nazwisko użytkownika, adres e-mail lub/i dane teleadresowe podawane dobrowolnie przez
użytkowników w formularzach udostępnionych w serwisie internetowym czeladzkirower.pl są
używane jedynie do:
•
•

nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego ze złożonym zgłoszeniem usterki,
pytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
wykonania usługi, którą użytkownik zamówił lub którą wyraził zainteresowanie,

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu serwisu internetowego czeladzkirower.pl
przeznaczone są wyłącznie na użytek obsługi systemu Czeladzki Rower Miejski której
operatorem jest firma ROOVEE S.A, ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa. Dane te nie będą
sprzedawane, nie będą też udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe dotyczące
konkretnego użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych powyżej jedynie wówczas,
gdy użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę w wypełnianym formularzu, o którym
mowa powyżej. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do firmy ROOVEE wiadomość e-mail
na adres poczty elektronicznej iod@roovee.eu z prośbą o usunięcie jego danych osobowych.
Usunięcie tych danych może jednak skutkować zaprzestaniem obsługi zgłoszenia,
niemożnością dalszego korzystania z aplikacji.
Administratorem danych osobowych w przypadku formularzy kontaktowych oraz obsługi
systemu jest ROOVEE S.A, ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa. Firma przetwarza dane
osobowe użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z
przepisami Rozporządzenia 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), Ustawą z dnia
10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000)

Przeglądarka internetowa a pliki cookies
Strona Czeladzkiego Roweru Miejskiego wykorzystuje jeden rodzaj plików cookies - jest to
"ciastko", w którym przechowywane są informację czy Użytkownik wybrał tryb kontrastowy
strony, żeby przy kolejnych odwiedzinach strona pojawiała się w wybranej wersji
(kontrastowa/zwykłą) Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia
korzystania ze strony internetowej czeladzkirower.pl, ale może spowodować utrudnienia.
Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików
cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale
należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies uniemożliwi
zapamiętanie wybranej wersji korzystania ze strony (kontrastowa/zwykła). W każdej chwili
możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do
najpopularniejszych przeglądarkach:
•

Firefox - zobacz

•

Chrome - zobacz

•

Internet Explorer - zobacz (Windows 7)
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Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej
użytkowania. NIE ZBIERAMY (i nigdy nie będziemy) żadnych danych, które mogłyby
Cię zidentyfikować.
Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami
Państwo nie zdecydują inaczej.

