Polityka prywatności serwisu autauk.com
Ochrona danych osobowych
Firma Pegasus Car Brokers Limited szanuje prawo do prywatności Użytkowników portalu i
gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą.
Pegasus Car Brokers Limited dokłada najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników
były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej.
 Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pegasus Car Brokers Limited, podmiot z którego
portalu i usług korzystasz. Usługodawca portalu decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich
danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.
 Cel przetwarzania danych osobowych
Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w
zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Gdy zakładasz konto na naszym portalu, to dostarczasz
nam dane niezbędne do założenia takiego konta. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam
zawarcie i wykonanie umowy.
Masz możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody na przetwarzanie twoich danych
osobowych w dowolnym momencie.
Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach
podatkowych, rachunkowości.
 Czas przechowywania danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
- w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej
strony ograniczających tę zgodę,
- w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy,
- gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia
przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
- w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 Prawa przysługujące Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w
związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, masz:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do wycofania zgody do przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
 Udostępnianie danych osobowych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi
instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i

bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych
osobowych.
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące
przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją
należności i obrotem wierzytelnościami.

Pliki cookies
 Witryna autauk.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies
ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do
niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Pegasus Car Brokers Limited w
celu optymalizacji działań.
 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
 Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy
tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

