Informacje wstępne
Administratorem zbieranych danych jest Green Electricity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem rejestrowym KRS 0000643112, NIP 5272783384, REGON: 365684398 . Dane kontaktowe: telefon: +48
(22) 208 44 55, e-mail: kontakt@blinkee.pl.
Green Electricity Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających serwisy w domenie *blinkee.pl. Dane gromadzone w logach, są wykorzystywane tylko i wyłącznie
do celów administrowania oraz zarządzania serwisem Blinkee.

Gromadzenie danych












Zgodnie z przyjętą praktyką serwis WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych
w plikach logów serwera WWW jest następujący:
publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi http
liczbę wysłanych przez serwer bajtów
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Biura
nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które
strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera
błędów, itp.

Rejestracja na stronie

W domenie *blinkee.pl/ w celu realizacji usług użytkownik musi dokonać rejestracji. Dostęp do formularza
rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”. Dane podane w trakcie rejestracji
niezbędne są do realizacji usługi.
Sposób rejestracji:
1. Poprzez kliknięcie w przycisk „Nie mam jeszcze konta, utwórz nowe” użytkownik przechodzi do formularza
podania danych rejestracyjnych: „Email, hasło”
2. Następnie Użytkownik potwierdza rejestrację, poprzez otrzymanie maila weryfikującego adres e-mail i
kliknięcie w link wysłany na adres podany w polu „Email”.
3. System odnotowuję adres IP, datę oraz czas zapisania się do serwisu. Dane przechowywane są przez czas
nieokreślony.
4. Po potwierdzeniu rejestracji i po zalogowaniu się na swoje konto, użytkownik podaje następujące dane:

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Ulica

Numer domu/mieszkania

Kraj wydania prawa jazdy

Numer prawa jazdy
5.
6.

Ponadto, użytkownik udostępnia skan prawa jazdy poprzez opcję „Skan: Wybierz plik”.
Opcjonalnie użytkownik może edytować opcję „Dane do faktur”. W ramach wystawiania faktur zbieramy
dane takie jak:

Nazwa firmy

Imię

Nazwisko

Kraj zamieszkania

Kod pocztowy




Miasto
NIP

7.
8.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Green Electricity Sp. z o.o.
Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik przekaże Green Electricity Sp. z o.o. są przetwarzane w sposób
zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002
roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Green Electricity Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkownika
innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, umowy, w celu realizacji zawartej umowy.
10. Green Electricity Sp. z o.o. nie przekazuje zebranych danych osobowych do innych podmiotów, w celu
realizacji usług, na które użytkownik nie wyraził zgody.
11. Użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich
weryfikacji, poprawienia, uzupełnienia, a także usunięcia, kierując do Green Electricity Sp. z o.o. maila na
adres: kontakt@blinkee.pl.
12. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Green Electricity Sp. z o.o. mogą zostać przekazane
upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania
serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają
żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych i o użytkownikach
serwisu.
Dla poszczególnych serwisów *blinkee.pl/ wykorzystujemy następujące pliki Cookies.
1.

_ga oraz _gat – plik do wykorzystywania na platformie Google Analytics cookie, w celu monitorowania
sposobów przeglądania stron *blinkee.pl/ przez Użytkowników.

Odnośniki do innych stron
Serwis *blinkee.pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW, należących do firm zewnętrznych. Green Electricity
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko serwisów Green Electricity Sp. z o.o..

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do
powyższego zapisu.

