
Polityka prywatności U-Drivers sp. z o.o. – RODO 

 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych 

Użytkownika, przysługujące mu prawa i nasze obowiązki jako Administratora danych i 

stanowi jednocześnie realizację obowiązków U-Drivers Sp. z o.o. jako Administratora 

określonych w art. 13 i 14 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). 

 

1. Administratorem danych jest: 

U-DRIVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 

w Warszawie, pod adresem ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod 0000989673, NIP 7011103753 (dalej jako „Administrator”). 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych (dalej jako „IOD”). 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych oraz w sprawach danych osobowych 

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik może 

zgłaszać w wybrany przez siebie sposób: 

wiadomości e-mail na adres: business@u-drivers.ua, 

listownie na adres: U-Drivers sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora 

1) Sposób pozyskiwania danych osobowych 

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za 

pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do 

komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora. 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 

 

2) Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe 

dotyczące Użytkownika: 

1. Imię i nazwisko; 

2. Numer telefonu. 

 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do komunikacji z 

Użytkownikiem, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach 

opisanych poniżej. 



 

4. Cele przetwarzania danych osobowych 

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy 

od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim 

funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w 

następujących celach: 

1) Komunikacji z Użytkownikiem. 

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim 

w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą 

oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji 

sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego 

partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. 

Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu 

problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje. 

 

2) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną oraz w 

kontakcie telefonicznym. 

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego 

za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w 

Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w 

ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert 

handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną oraz w kontakcie telefonicznym. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za 

pośrednictwem Serwisu również w następujących celach: 

1) w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a 

Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2) w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem 

Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a 

także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w 

ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów 

podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO; 

3) w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a 

także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej 

złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji 

marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub 

kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w 

dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



4) w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika 

określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

5. Udostępnienie danych osobowych 

1) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom 

Administratora jedynie w zakresie jakim jest im to niezbędne do świadczenia 

zleconej usługi przez Administratora. 

2) Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom 

trzecim. 

3) Administrator zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych osobowych Użytkownika 

stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne. 

 

6. Prawa Użytkownika 

1) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i 

uzupełnienia, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia 

przetwarzania, oraz żądania ich usunięcia, poprzez kontakt z business@u-

drivers.ua. 

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe prosimy o przesłanie sprzeciwu w 

formie pisemnej na adres U-Drivers sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa. 

2) Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma 

prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

7. Czas przechowywania danych osobowych 

Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu ustania celu do jakiego zostały 

zebrane. 

 

8. Zmiany Polityki prywatności 

1) U-Drivers sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce 

Prywatności. 

2) Dokument ten ma charakter informacyjny.  

Powyższe informacje ostatnio zostały zaktualizowane dnia 10.11.2022. 

 


