ZAŁĄCZNIK NR 7. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

1. Operatorem Locomoto jest Locomoto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego
2/8, 00-389 Warszawa.
2. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest Locomoto Sp. z
o.o. w Warszawie.
3. Locomoto Sp. z o.o. działa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i zapewnia
Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy.
4. Zbiór danych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do
rejestracji.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Locomoto następuje w sposób dobrowolny.
Podanie danych wskazanych w pkt. III ppkt. 3 i 4 jest niezbędne do Rejestracji. W przypadku
Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane niezbędne do Rejestracji są za zgodą
Użytkownika pobierane przez Locomoto Sp. z o.o. z serwisu Facebook.com.
6. Dane podane przez Użytkownika są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktu z
Użytkownikiem w ramach Locomoto oraz innych czynności realizowanych w ramach
Locomoto.
7. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, dostępu do swoich danych osobowych,
poprawiania i ich zmiany.
8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Locomoto Sp. z o.o. odbywa się na
podstawie ich zgody oraz w granicach przewidzianych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
9. Dane podane przez Użytkownika będą udostępniane innym Użytkownikom w takim stopniu,
w jakim jest to konieczne do dokonywania Transakcji w ramach Locomoto.
10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim
za zgodą Użytkownika.
11. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Locomoto, Locomoto Sp. z o.o. przetwarzać
będzie tylko te dane dotyczące Użytkownika, które są:
a. niezbędne do rozliczenia zawieranych Transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
płatności za korzystanie Locomoto,
b. niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, który według powziętej
przez Locomoto Sp. z o.o wiadomości, korzysta z Locomoto niezgodnie z
Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
c. niezbędne do celów reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji
Użytkowników w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Locomoto
Sp. z o. o.
12. Locomoto korzysta z plików cookies (tzw. Ciasteczek). Pliki cookies wykorzystywane są dla
tworzenia statystyk, które mają na celu ustalenie, w jaki sposób Użytkownicy Locomoto
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Locomoto.
13. Locomoto Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w
celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do
zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie).

