Polityka prywatności
1) Podmiot, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu „Autohunter24” zwanego dalej
„Serwisem”, przekazanych w związku z korzystaniem z usług jest spółka ONLINE HUNTERS LTD z
siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem 34 Cullen Square, South Ockendon RM15 6AB, wpisaną do
rejestru Companies House pod nr 10362694.
Przez Użytkownika rozumie się osobę, która korzysta z jakichkolwiek usług oferowanych przez
Serwis.
Dane

osobowe

Użytkowników

są

przetwarzane

zgodnie

z

przepisami

ustawy

z

dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych
Osobowych.
Dane użytkowników Serwisu Autohunter24 wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia
usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Serwisu i osób trzecich,
prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody
przez użytkownika na tego typu działania.
2) Sposób przetwarzania danych osobowych
Korzystanie z niektórych usług Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika
określonych danych osobowych.
W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych,
Administrator może mieć dostęp do danych identyfikacyjnych urządzenia przenośnego, operatora
usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób
anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia
prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników,
takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj
otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy
takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji
Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.
Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z
badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności

dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu
i jakości świadczonych usług.
Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy
obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:


po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,



w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu i/lub aktualnym
i potencjalnym partnerom handlowym.

W przypadku udostępnienia przez Serwis usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej
usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny w Serwisie i wyrażając
zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach
newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).
3) Wykorzystanie plików cookies
Serwis Autohunter24 informuje, że używa mechanizmu plików cookies, który poprzez zapisywanie
krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację,
a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Podmioty trzecie na
mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
Serwis Autohunter24 informuje, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich
informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym
Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych
osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego
oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług
świadczonych przez Serwis Autohunter24 oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji
Użytkownicy w ramach portalu szukają. Serwis Autohunter24 wykorzystuje dane pozyskane poprzez
mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych
w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu
w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może
doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku
możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
4) Prawa Użytkowników i Kontakt do Administratora
Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania
informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego
Dane Osobowe. Może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych
Osobowych w całości lub w określonej części.

Z Aministratorem można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
kontaktowego na stronie Serwisu.

