Polityka Prywatności strony internetowej mytaxi i komunikat o wykorzystaniu plików
Cookies
Październik 2018
Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
(“RODO”) na terytorium Polski jest:
mytaxi Polska Sp. z o.o. ('mytaxi')
Młynarska 42
01-205 Warszawa
Polska
Adres e-mail: pomoc@mytaxi.com
Z naszym inspektorem ochrony danych najlepiej kontaktować się pocztą elektroniczną:
pomoc@mytaxi.com lub w formie pisemnej na adres podany powyżej.
1. Informacje ogólne
mytaxi przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej
mytaxi. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono charakter, zakres oraz cel
gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez administratora na stronie mytaxi.
Jeśli chcą Państwo zamówić taksówkę przez stronę internetową mytaxi, zastosowanie ma
"Polityka Prywatności dla Pasażerów", a w szczególności informacje zawarte w punkcie 2.1.
2. Pliki dziennika serwera
mytaxi lub dostawca usług hostingowych gromadzą poniższe dane w związku z
uzyskiwaniem dostępu do strony internetowej, z przyczyn technicznych:
• nazwa wyszukanej strony,
• godzina,
• data,
• wersja wyszukiwarki i używany system operacyjny,
• wcześniej odwiedzana strona, oraz
• adres IP.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO do celów ewentualnego
postępowanie w związku z czynami niezgodnymi z prawem i mogą również być
wykorzystywane jako dane anonimowe do analiz statystycznych, dla zoptymalizowania
naszej strony internetowej.
3. Kontakt z nami pocztą elektroniczną
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej usługi lub strony internetowej,
mogą Państwo skontaktować się z nami e-mailem. W tym celu muszą Państwo podać swój
adres e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo nadeszło pytanie, i abyśmy mogli na nie
odpowiedzieć.
4. Blog

Częścią strony internetowej mytaxi jest blog. Tam mają Państwo możliwość pozostawienia
uwag w komentarzach. Poza uwagami, dla naszego bezpieczeństwa przechowywany jest
adres IP autora, abyśmy byli w stanie go zidentyfikować w przypadku uwag niezgodnych z
prawem. Przetwarzanie danych jest w interesie mytaxi zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.
5. Pliki Cookies
mytaxi wykorzystuje pliki Cookies i podobne technologie (zwane dalej "Cookies") do
rozpoznawania preferencji użytkownika oraz do zoptymalizowania strony internetowej mytaxi
w maksymalnie możliwym zakresie. Pozwala to na łatwiejszą nawigację oraz w dużym
stopniu ułatwia korzystanie z naszej strony użytkownikowi.
Cookies to małe pliki, które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Mogą one być
wykorzystywane do ustalenia, czy z Państwa urządzenia już odwiedzano wcześniej naszą
stronę. Rozpoznawane są wyłącznie pliki Cookie na wykorzystywanym urządzeniu. Dane
osobowe mogą być przechowywane w Cookies, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub w
oparciu o inne podstawy prawne.
Kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową mytaxi, wyraźnie prosimy o Państwa zgodę na
wykorzystywanie Cookies. Większość przeglądarek akceptuje pliki Cookies automatycznie.
Mogą Państwo również zapobiec zapisywaniu Cookies na Państwa urządzeniu, wybierając
opcję nieakceptowania Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Zawsze mogą Państwo
usunąć pliki Cookies zapisane wcześniej na Państwa urządzeniu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, jak to zrobić, odsyłamy do instrukcji w Państwa przeglądarce lub
instrukcji producenta urządzenia. W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na
stosowanie Cookies może to doprowadzić do ograniczeń naszej oferty pod względem
funkcjonalnym. Jednakże podstawowe funkcje naszej strony internetowej mytaxi będą nadal
dostępne (np. zamawianie taksówek poprzez opcję „Zamów Taxi”/Web Booker).
5.1 Typy plików Cookies
Dzielimy pliki Cookies na następujące kategorie:
Niezbędne pliki Cookies (typ 1)
Te Cookies są obowiązkowe, aby strony internetowe i ich funkcje działały właściwie. Bez
tych plików Cookies nie są świadczone np. takie usługi jak zamówienie taksówki przez stronę
internetową.
„Funkcjonalne” pliki Cookies (typ 2)
Te Cookies umożliwiają podniesienie komfortu korzystania ze stron internetowych oraz
poprawę ich działania i zapewnienie różnych funkcji. Przykładowo, w „funkcjonalnych”
Cookies mogą być przechowywane ustawienia języka.
Analityczne pliki Cookies (typ 3)
Te Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych. Analityczne
pliki Cookies (poprawiające wydajność) pomagają nam np. identyfikować szczególnie
popularne obszary naszej strony. Umożliwia to nam większe dopasowanie jej treści
konkretnie do Państwa potrzeb, i dlatego nasza oferta dla Państwa jest lepsza. Informacje
gromadzone za pomocą tych plików Cookies nie są danymi osobowymi.
Pliki Cookies strony trzeciej (typ 4)
Te Cookies są wykorzystywane przez strony trzecie na nasze potrzeby.

Na naszej stronie internetowej używamy plików Cookies typu 1 i 2, wymienionych poniżej:
Nazwa

Opis

fe_typo_user

Cookie typo3 generowany celem identyfikacji
użytkownika Cookie_policy_accepted Cookie
potwierdzający, że polityka prywatności
Cookies została zaakceptowana
tx_comments_pi1_firstname Cookie do przechowywania danych użytkownika
w przypadku uwag w komentarzach na blogu
tx_comments_pi1_lastname Cookie do przechowywania danych użytkownika
w przypadku uwag w komentarzach na blogu
tx_comments_pi1_email
Cookie do przechowywania danych użytkownika
w przypadku uwag w komentarzach na blogu
tx_comments_pi1_location Cookie do przechowywania danych użytkownika
w przypadku uwag w komentarzach na blogu
tx_comments_pi1_homepage Cookie do przechowywania danych użytkownika
w przypadku uwag w komentarzach na blogu

Typ
Typ 1
Typ 1
Typ 2
Typ 2
Typ 2
Typ 2
Typ 2

5.2 Cookies i technologie stron trzecich (typ 4)
a) Google Analytics – Universal Analytics
mytaxi wykorzystuje Google Universal Analytics, sieciowe narzędzie analityczne od Google
Inc., USA ("Google"). Google używa Cookies. Informacje generowane przez Cookies na
temat korzystania ze strony internetowej mytaxi przez użytkowników są zazwyczaj
przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google podlega Privacy Shield
(https://www.privacyshield.gov) oraz mamy zawartą umowę o ochronie danych z Google.
Google wykorzystuje informacje Cookies na nasze potrzeby w celu
• analizy korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej,
• opracowywania raportów dotyczących aktywności oraz
• świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z oferty online oraz Internetu.
mytaxi wykorzystuje Google Analytics w wersji Universal Analytics. Kiedy użytkownik
odwiedza stronę internetową mytaxi, tworzone jest przez niego unikalne ID użytkownika
(dalej zwane ID użytkownika), które zostaje mu przyporządkowane. Ponadto przechowywany
jest pełny adres IP. Wskutek tego dane o aktywności (korzystaniu z naszej strony
internetowej mytaxi przez Państwa) mogą być łączone z kilkoma sesjami (Państwa wizytami
na stronie internetowej mytaxi) przez wiele urządzeń (tzw. „cross-device tracking). Dzięki
temu będziemy mogli uzyskiwać dokładniejsze dane dotyczące korzystania ze strony mytaxi.
Przykładowo, możemy zobaczyć, że użytkownik często odwiedza obszar bloga na stronie
mytaxi, zarówno z użyciem smartfona, jak i komputera stacjonarnego. Pomaga to nam w
ciągłej optymalizacji strony internetowej mytaxi oraz w jej dostosowaniu do Państwa potrzeb.
Ponadto tworzona jest lista odbiorców remarketingu. W tym procesie odwiedzający stronę
mytaxi są przyporządkowywani do określonych grup docelowych, a następnie do
użytkowników kierowane są reklamy. Wykorzystujemy Google Universal Analytics wyłącznie
za Państwa wyraźną zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Zapobiec zapisywaniu plików
Cookies mogą Państwo poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Prosimy jednak mieć
na uwadze, że w tym przypadku będą mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej
jedynie w ograniczonym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych
generowanych przez Cookies i przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy

pobrać i zainstalować tzw. Plug In do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W związku z powyższym przetwarzane są wymienione dane: adres IP, ID użytkownika,
lokalizacja (kraj oraz miasto), ustawiony język systemu, system operacyjny, urządzenie
(komputer stacjonarny lub urządzenie mobilne), typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu,
źródło ruchu na stronie (wyszukiwarka internetowa, strona zawierająca link), pobrane dane,
oglądane nagrania wideo, banery reklamowe, na które kliknięto, czas pobytu na stronie
internetowej oraz strona otwierana później.
Dane użytkownika i zdarzenia będą usuwane najpóźniej po 26 miesiącach.
b) Google Analytics – wersja podstawowa (typ 3)
Jeśli nie wyrazili Państwo swojej zgody na wykorzystywanie Google Universal Analytics
zgodnie z podpunktem 5.2 a), używamy wyłącznie Google Analytics w wersji podstawowej z
aktywną anonimizacją IP, bez ID użytkownika oraz funkcji ustalania odbiorców remarketingu
(odbiorców) w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Adresy IP
użytkowników strony internetowej mytaxi będą skracane tak, aby nie obejmowały numeru
osobistego komputera. W związku z tym przetwarzane są następujące dane: skrócony adres
IP, lokalizacja (kraj oraz miasto), ustawiony język systemu, system operacyjny, urządzenie
(komputer stacjonarny lub urządzenie mobilne), typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu,
źródło ruchu na stronie (wyszukiwarka internetowa, strona zawierająca link), pobrane dane,
oglądane nagrania wideo, banery reklamowe, na które kliknięto, czas pobytu na stronie
internetowej oraz strona otwierana później. W ramach przetwarzania, na podstawie
przetwarzanych danych tworzone są anonimowe profile użytkowników. Brak personalizacji
lub identyfikacji określonej osoby fizycznej. Przechowywanie plików Cookies mogą Państwo
wyłączać w swojej przeglądarce internetowej lub wyłączać je przez Google pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na ten temat zawarte jest
w Polityce Prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads
oraz https://adssettings.google.com/authenticated.
Dane użytkownika i zdarzenia będą usuwane najpóźniej po 14 miesiącach.

c) Narzędzie Google do śledzenia konwersji Adwords
Na naszej stronie internetowej mytaxi używamy narzędzia Google do śledzenia konwersji
Adwords. Kiedy klikają Państwo na reklamę mytaxi w Google, na Państwa urządzeniu
zapisywany jest plik Cookie. Te Cookies są przechowywane jedynie tymczasowo, przez
określony czas, i nie zawierają żadnych danych osobowych. Identyfikacja osoby jest w tym
przypadku niemożliwa. Jeśli odwiedzą Państwo stronę internetową mytaxi, a plik Cookie nie
został jeszcze usunięty, Google oraz my uzyskamy wiedzę o tym, że kliknięto na reklamę, i
że wchodzono na naszą stronę mytaxi. Zawsze generowane są inne pliki Cookies. Dlatego
Cookies nie mogą być śledzone dalej. Uzyskane w ten sposób informacje są
wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Możemy w ten sposób poznać
całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę, a następnie zostali przekierowani
na naszą stronę internetową mytaxi. Narzędzie Google do śledzenia konwersji Adwords
wykorzystujemy w oparciu o uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 f) RODO. Polityka
prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.
Jeśli nie życzą sobie Państwo wykorzystywania narzędzia Google do śledzenia konwersji
Adwords, mogą Państwo zrezygnować pod adresem
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl.

d) Funkcja Customer Match w Google
Wykorzystujemy również funkcję Google Customer Match. Customer Match używamy
wyłącznie za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Wykorzystując ją, będziemy
wysyłać adresy e-mail zarejestrowanych klientów mytaxi używających aplikacji mytaxi do
Google. Klienci ci mogą być przyporządkowywani do określonych grup. Następnie Google
sprawdza, czy podane adresy e-mail odpowiadają obecnym klientom Google. Jeśli tak jest,
do tych grup docelowych będą kierowane przez mytaxi, w Google Search, YouTube, Google
Shopping, i na Gmail, reklamy / kampanie.
W związku z powyższym przetwarzane będą następujące dane: adres e-mail.
Jeśli w terminie późniejszym – np. po wyrażeniu swojej uprzedniej zgody wobec nas – nie
będą Państwo sobie tego życzyć, należy napisać e-mail na adres: pomoc@mytaxi.com.
e) Piksel Twittera
Ponadto na stronie internetowej mytaxi stosujemy tzw. śledzenie konwersji, piksel Twittera,
narzędzie Twitter Inc., USA. Umożliwia to nam dokumentację statystyczną korzystania z
naszej strony mytaxi w celu jej optymalizacji. W ramach śledzenia konwersji przez Twittera
na Państwa urządzeniu zapisywany jest plik Cookie, kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę
internetową mytaxi, klikając na reklamę na Twitterze. Śledzenie konwersji jest
wykorzystywane do generowania statystyk, a nie do Państwa identyfikacji. Chcemy wiedzieć,
na jakie reklamy na Twitterze użytkownicy klikają lub jaką aktywność podejmują, i w jaki
sposób trafiają oni na naszą stronę mytaxi. Przykładowo, jeśli odwiedzają Państwo stronę X i
klikają na baner reklamowy mytaxi, zostaną Państwo przekierowani na naszą stronę
internetową mytaxi. Umożliwia to nam lepsze umiejscowienie tego banera reklamowego oraz
ukierunkowanie na określone strony w Internecie. Więcej informacji na ten temat znajduje się
pod adresem https://business.twitter.com/help/campaign-measurement-andanalytics/conversion-tracking-for-websites.html. Piksel Twittera używamy wyłącznie za
Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Twitter posiada certyfikat Privacy
Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
Przechowywaniu Cookies mogą Państwo zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie
przeglądarki. Ponadto mogą Państwo włączyć ustawienia na swoim osobistym koncie na
Twitterze, aby otrzymywać reklamy: https://twitter.com/settings/personalization. Więcej
informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://twitter.com/en/privacy. W
związku z powyższym przetwarzane są następujące dane: plik Cookie zawierający
identyfikator użytkownika Twittera, ciąg znaków, jakim przedstawia się program łączący się z
serwisem w Internecie (ang. user agent), adres IP przeglądarki, identyfikator znacznika
strony internetowej, znacznik czasu oraz URL strony.
f) Piksel LinkedIn
Ponadto na stronie internetowej mytaxi stosujemy tzw. śledzenie konwersji za pomocą
piksela LinkedIn, narzędzia LinkedIn Corporation, USA. Umożliwia to nam dokumentację
statystyczną korzystania z naszej strony mytaxi w celu jej optymalizacji. W ramach śledzenia
konwersji przez LinkedIn na Państwa urządzeniu zapisywany jest plik Cookie, kiedy
odwiedzą Państwo naszą stronę internetową mytaxi, klikając na reklamę na LinkedIn.
Śledzenie konwersji jest wykorzystywane do generowania statystyk, a nie do Państwa
identyfikacji. Chcemy wiedzieć, na jakie reklamy na LinkedIn użytkownicy klikają lub jaką
aktywność na LinkedIn podejmują, i w jaki sposób trafiają oni na naszą stronę mytaxi.
Przykładowo, jeśli odwiedzają Państwo stronę X i klikają na baner reklamowy mytaxi,
zostaną Państwo przekierowani na naszą stronę internetową mytaxi. Umożliwia to nam

zmianę strony zawierającej link do naszej strony, większą kontrolę nad banerem
reklamowym oraz ukierunkowanie na określone strony w Internecie. Więcej informacji na ten
temat znajduje się pod adresem
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversiontrackingubersicht?lang=en. Piksela LinkedIn używamy wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą
zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. LinkedIn posiada certyfikat Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
Przechowywaniu Cookies mogą Państwo zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie swojej
przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że w tym przypadku mogą Państwo korzystać z
naszej strony internetowej jedynie w ograniczony zakresie. W związku z powyższym
przetwarzane są następujące dane: adres IP, znacznik czasu, zdarzenia (np. oglądane
strony).
g) Google Tag Manager
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również Google Tag Manager (menedżer
tagów Google). To narzędzie ułatwia świadczenie dodatkowych usług, pozwala je utrzymać i
nie jest przeznaczone do tworzenia spersonalizowanych profili użytkowników strony
internetowej mytaxi. W związku z tym przetwarzany jest adres IP, do celu wykrywania i
usuwania usterek / błędów. Wykorzystujemy Google Tag Manager w uzasadnionym interesie
wynikającym z art. 6 ust. 1 f) RODO (utrzymanie funkcjonalności strony mytaxi).
h) Facebook Custom Audiences – grupy docelowe i piksel
Na naszej stronie internetowej mytaxi wykorzystujemy również tzw. funkcję remarketingu,
Facebook Custom Audiences od Facebook Inc., USA. Używamy Custom Audiences („grupy
docelowe”) do ponownego zaangażowania Państwa lub określonych odbiorców po pewnym
okresie czasu, do wyłączenia określonych dotychczasowych użytkowników oraz do
identyfikacji nowych użytkowników w oparciu o wizyty na stronie internetowej (np. w celu
identyfikacji podobieństw statystycznych / tworzenia „grup podobnych odbiorców”, angielskie:
look-alike). Reakcja jest uzyskiwana dzięki zamieszczaniu reklam na Facebooku (tzw.
reklamy facebook’owe) lub na stronach partnerskich Facebooka. Chcemy lepiej dopasować
się do Państwa potrzeb i zwrócić uwagę na naszą usługę. W ramach przetwarzania z
wykorzystaniem Facebook Custom Audiences następuje połączenie z serwerami
Facebooka, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową mytaxi, poprzez integrację
piksela wbudowaną na naszej stronie mytaxi. W ramach korzystania z aplikacji mytaxi
identyfikatory Państwa reklam (IDFA lub GAID) oraz, w związku ze stroną internetową
mytaxi, identyfikator Cookie oraz adres IP są wysyłane do Facebooka. Wskutek tego
Facebook dowiaduje się, że trafili Państwo na naszą stronę mytaxi poprzez reklamę, lub że
odwiedzili Państwo naszą stronę mytaxi. Następnie Facebook może przyporządkować wizytę
do Państwa konta na Facebooku, jeśli w tym czasie są Państwo zalogowani na tym koncie.
Facebook Custom Audiences wykorzystujemy wyłącznie w oparciu o Państwa wyraźną
zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Facebook posiada certyfikat Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Więcej
informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook Custom Audiences mogą Państwo
dezaktywować tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Ponadto z zastrzeżeniem, że wyrazili Państwo wobec nas zgodę, możemy ręcznie dodawać
adresy e-mail zarejestrowanych klientów mytaxi do aplikacji mytaxi na Facebooku. W oparciu
o to z kolei mogą być tworzone grupy docelowe. Następnie Facebook sprawdza, czy
wprowadzone adresy e-mail odpowiadają dotychczasowym klientom z Facebooka. Jeśli tak,
wówczas każda z tych grup docelowych zostanie przedstawiona w reklamach/ kampaniach
mytaxi na Facebooku lub na stronach partnerskich Facebooka. Jeśli później – np. już po

wyrażeniu wobec nas zgody – nie będą Państwo sobie tego życzyć, należy napisać e-mail
na adres pomoc@mytaxi.com
i) Google DoubleClick
Strona internetowa mytaxi korzysta również z narzędzia marketingowego online Google pod
nazwą DoubleClick. Będzie ono używane do tego, aby zobaczyli Państwo jako użytkownik
odpowiednie reklamy, uzyskiwać dokładniejsze informacje o wynikach kampanii oraz, aby
wyeliminować oglądanie reklam wiele razy. Google wykorzystuje tzw. identyfikator Cookie do
rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce. W ten sposób można
wykluczyć otrzymywanie przez Państwa kilkakrotnie takich samych reklam. Google
otrzymuje następujące informacje: adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące
lokalizacji oraz identyfikatory przydzielone klientowi. Jeśli jednocześnie są Państwo
zalogowani na swoim koncie Google, Google może powiązać Państwa wizytę na naszej
stronie internetowej mytaxi z Państwa kontem Google. Jest to możliwe również w przypadku,
gdy nie są Państwo zalogowani. Ponadto dzięki wykorzystywaniu Google DoubleClick
wiemy, czy dokonują Państwo określonych działań na naszej stronie mytaxi, np. kiedy
oglądali Państwo, lub klikali na reklamę w Google lub innej platformie wykorzystującej
DoubleClick. To umożliwi nam reklamę poprzez nasz serwis w Google lub odpowiednią
platformę z DoubleClick. Google Double Click wykorzystujemy wyłącznie za Państwa
wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Więcej informacji znajduje się pod adresem:
https://www.google.com/doubleclick oraz https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.
Później mogą Państwo wyłączyć Google DoubleClick, odpowiednio zmieniając ustawienia
swojej przeglądarki lub tymczasowo dezaktywując DoubleClick na stronie
https://www.google.com/settings/ads. Mogą Państwo również ustawić stałą dezaktywację
pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin.
j) Piksel do śledzenia konwersji EPROFESSIONAL
Ponadto na stronie internetowej mytaxi wykorzystujemy tzw. piksel do śledzenia konwersji
EPROFESSIONAL, narzędzie firmy EPROFESSIONAL GmbH, Niemcy
("EPROFESSIONAL"). Będzie on umożliwiać nam rejestrowanie danych statystycznych
odnośnie korzystania z naszej strony mytaxi w celu jej optymalizacji. W ramach śledzenia
konwersji przez EPROFESSIONAL umieszczany jest na Państwa urządzeniu plik Cookie,
kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową mytaxi klikając na reklamę
EPROFESSIONAL. Śledzenie konwersji jest wykorzystywane do generowania statystyk, a
nie do Państwa identyfikacji. Chcemy wiedzieć, na które reklamy EPROFESSIONAL
użytkownicy klikają, lub jaką aktywność przejawiają w związku z nimi, i w jaki sposób trafili
na naszą stronę internetową mytaxi. Dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani
wykorzystywane. Przyporządkowywana do użytkownika sekwencja liczb jest zapisywana w
następujących aspektach: sekwencja cyfr z połączenia lub przesłania oraz czas (godzina i
data) rozmowy lub przesłania. To umożliwia nam lepsze umiejscowienie baneru
reklamowego oraz ukierunkowanie na określone strony w Internecie. Jeśli nie wyrażają
Państwo zgody na wykorzystanie pikseli lub chcą sprawdzić swój aktualny status, mogą
Państwo to zrobić z wykorzystaniem poniżej podanych linków:
Niemcy / Austria
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100208&clientToken=90cf0b6157ad288c54c7132583b
c08954ab3ad556d76b5d51d98f14bca2e2c1a
Hiszpania
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100200&clientToken=7fb22943cce913ceba168beeeb2
2f8f8ca62feb134d945fd6517baad90b5f5dc

Irlandia
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=110767&clientToken=e1282365630f493c8932bfd40c1
d6b2be235863afa2b5291a346bcf94f3a235f
Irlandia B2B
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=200006&clientToken=287693c05992f32245be7a8784b
8c50e2c0665cf6b77793c2b4cfd74d246ce18
Włochy
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100209&clientToken=bf529515664f1c774c27f205cf8a
c6f2f0c95630ab9cc46b9d04920db5bec4a6
Polska
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=100201&clientToken=0b79b786e51fb11e2e920b924fdf
4f876804e75237f0465ab9d3ecd99ba993c3
Portugalia
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=103063&clientToken=c7863a5242e92317d07943d487
a860f96abb690ce6dedb8f0915a9a16fbcdda9
Szwecja
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=110753&clientToken=666565944353f563f9acd87c42b
2be6b6fbbbe39c583f2eefc034114dd882667
Wielka Brytania
https://privacy.eanalyzer.de/?clientId=110766&clientToken=b4201f689b778c35b3972cba2dd
7873ed621cf3b676e327faae2ba1a6bec100f
Prosimy mieć na uwadze, że Państwa ewentualny sprzeciw odnosi się wyłącznie do
przeglądarki zainstalowanej na Państwa urządzeniu. Sprzeciw musi zostać potwierdzony
ponownie, gdy usuwają Państwo swoje informacje Cookies.
6. Śledzenie przez przyciski
a)
Ponadto na stronie internetowej mytaxi wykorzystujemy tzw. śledzenie przez przyciski adjust
(ang. button tracking with adjust), narzędzie firmy Adjust GmbH, Niemcy ("Adjust").
Umożliwia to nam rejestrowanie danych statystycznych odnośnie korzystania z naszej strony
mytaxi, a następnie jej optymalizację ("cele przypisania"). Narzędzie button tracking jest
połączone z przyciskiem pobierania aplikacji. Wykorzystujemy button tracking do
generowania statystyk, a nie do identyfikowania osoby. Chcemy wiedzieć, czy klikano na
przycisk pobierania aplikacji i jak często. Tworzenie odniesienia do osoby jest teoretycznie
możliwe wskutek powiązanego z tym przetwarzania adresu IP, ale nie jest planowane i nie
będzie mieć miejsca. Button tracking nie można włączyć i wyłączyć z przyczyn technicznych.
Za każdym razem, kiedy klikają Państwo na przycisk pobierania aplikacji na stronie
internetowej mytaxi, narzędzie button tracking jest włączone. Jeśli nie życzą sobie Państwo
jego wykorzystywania, nie powinni Państwo klikać na przycisk pobierania aplikacji na stronie
mytaxi. Przy tym przycisku pobierania aplikacji zamieściliśmy stosowną informację oraz
przyjmujemy, że jeśli klikają Państwo na ten przycisk, wyrażają Państwo zgodę w rozumieniu
niniejszego punktu 6. Następnie dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://docs.adjust.com/en/eventtracking/ and https://partners.adjust.com/placeholders/. W związku z powyższym
przetwarzane są następujące dane: ciąg znaków, jakim przedstawia się program łączący się
z serwisem w internecie (ang. user agent), adres IP, system operacyjny, dostawca internetu,

region, kraj, państwo / stan, miejscowość, kod pocztowy, ustawienia języka, model
urządzenia, numer urządzenia, typ urządzenia, jego system operacyjny. Dane przetwarzane
przez Adjust z naszego poleciena w formie zaszyfrowanej w bazie danych Adjust do
przypisania i nie mogą zostać przekształcone z powrotem w zwykłe dane. Jeśli chcą
Państwo pobrać lub nabyć nasze aplikacje bez button tracking, mogą Państwo uzyskać je
bezpośrednio ze sklepów Apple Store, Google Play Store lub z podobnych źródeł.
b)
Ponadto na stronie internetowej mytaxi wykorzystujemy tzw. śledzenie przez przyciski
AppsFlyer (ang. button tracking with AppsFlyer), narzędzie firmy AppsFlyer Ltd.
("AppsFlyer"). Umożliwia to nam rejestrowanie danych statystycznych odnośnie korzystania
z naszej strony mytaxi, a następnie jej optymalizację ("cele przypisania"). Narzędzie button
tracking jest połączone z przyciskiem pobierania aplikacji. Wykorzystujemy button tracking
do generowania statystyk, a nie do identyfikowania osoby. Chcemy wiedzieć, czy klikano na
przycisk pobierania aplikacji i jak często. Tworzenie odniesienia do osoby jest teoretycznie
możliwe wskutek powiązanego z tym przetwarzania adresu IP, ale nie jest planowane i nie
będzie mieć miejsca. Button tracking nie można włączyć i wyłączyć z przyczyn technicznych.
Za każdym razem, kiedy klikają Państwo na przycisk pobierania aplikacji na stronie
internetowej mytaxi, narzędzie button tracking jest włączone. Jeśli nie życzą sobie Państwo
jego wykorzystywania, nie powinni Państwo klikać na przycisk pobierania aplikacji na stronie
mytaxi. Przy tym przycisku pobierania aplikacji zamieściliśmy stosowną informację oraz
przyjmujemy, że jeśli klikają Państwo na ten przycisk, wyrażają Państwo zgodę w rozumieniu
niniejszego punktu 6. Następnie dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://www.appsflyer.com/termsof-use/ (Sekcja 7. Ochrona Danych).
W związku z powyższym przetwarzane są następujące dane:
informacje użytkownika (wersja oprogramowania, model urządzenia mobilnego, język
wyszukiwarki internetowej), adres IP, system operacyjny.
Jeśli chcą Państwo pobrać lub nabyć nasze aplikacje bez button tracking, mogą Państwo
uzyskać je bezpośrednio ze sklepów Apple Store, Google Play Store lub z podobnych źródeł.
Więcej informacji: https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/207447053-What-isAppsFlyer-s-Attribution-Model-#fingerprinting
7. Państwa prawa
Mają Państwo poniżej wymienione prawa:
• Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO,
• Prawo do uzupełniania i poprawiania zgodnie z art. 16 RODO,
• Prawo do usuwania danych zgodnie z art. 17 RODO,
• Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
• Otrzymanie danych i przesłanie do innego odpowiedzialnego podmiotu, zgodnie z art. 20
RODO,
• Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, oraz
• Wycofanie wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, oraz
zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania do określonych celów, zgodnie z art. 21 RODO.
Wszystkich praw Państwu przysługujących mogą Państwo dochodzić poprzez wysłanie emaila na adres pomoc@mytaxi.com, jak również domagać się informacji pisząc na ten adres.
8. Usuwanie danych

Usuwamy Państwa dane zgodnie z art. 17 oraz 18 RODO. Państwa dane są przetwarzane i
przechowywane zasadniczo przez okres trwania naszych stosunków umownych. Ponadto
podlegamy różnym wymogom przechowywania i dokumentacji. Terminy w nich ustalone, np.
w przepisach podatkowych, mogą wynosić do 10 lat. Ponadto określone przepisy prawne
mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, np. dokumentacji związanej z
ustawowymi terminami przedawnienia. W przypadku, gdy dane nie są już wymagane do
wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych, są one zwykle usuwane, jeśli nie jest
dalej wymagane ograniczone przetwarzanie do wyżej wymienionych celów.

