Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 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),
dalej: RODO Dz. Urz .UE L 2016 nr 119,informujemy, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych wykorzystywanych w serwisie
https://traffic.naviexpert.pl jest firma Telematics Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-222) przy Al. Jerozolimskich 181 B.

2.

W razie potrzeby możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@telematics.team

3.

W przypadku gdy jesteś użytkownikiem anonimowym, tj. nie posiadasz konta lub korzystasz z funkcji
serwisu niewymagających podawania adresu email i akceptacji regulaminu, obowiązuje treść Polityki
Prywatności dostępnej pod linkiem:
https://www.telematicstechnologies.com/rodo/polityka_prywatnosci_stron_internetowych.pdf

4.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, gdy jesteś w użytkownikiem zarejestrowanym, tj. posiadasz
konto lub korzystasz z funkcji serwisu wymagających podawania adresu email i akceptacji regulaminu
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, którą znajdziesz pod linkiem:
https://traffic.naviexpert.pl/api/traffic/regulations/privacy_policy/current
W tym przypadku przetwarzamy:
-

Twój adres email,

-

Twój nickname użytkownika (opcjonalnie),

-

Twoje zapisane trasy (opcjonalnie),

-

dane Twojego telefonu (marka, model, system operacyjny), na którym zainstalowałeś aplikację
mobilną NaviExpert, którą połączyłeś z kontem na serwisie (opcjonalnie),

-

Twoje zgłoszenia remontów i poprawek mapy (opcjonalnie),

-

Twoje zgłoszenia poprawek lub dodania nowych miejsc na mapie (opcjonalnie).

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania umowy.
5.

Dodatkowo w serwisie wykorzystujemy narzędzia firm zewnętrznych:
-

Google: do analiz statystycznych w celu ulepszania funkcjonalności serwisu, więcej dowiesz
się pod linkiem google.com/analytics/learn/privacy.html

-

Google login i Facebook login: w celu łatwego logowania i zakładania kont na serwisie.

6. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Możesz to zrobić korzystając z niniejszego formularza:
https://www.telematicstechnologies.com/rodo
7.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku użytkowników zarejestrowanych konieczne
do realizacji umowy.

