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Oświadczenie o ochronie danych 
osobowych odnośnie pośrednictwa w 
kursach 
Pasażerowie 
Polska 
Ważne od: 15 marca 2017 
 

Oto oświadczenie o ochronie danych osobowych 
mytaxi Polska Sp. z o.o. ul. Karwinska 11, 02-639 
Warszawa. Obowiązuje ono dla wszystkich 
oferowanych przez mytaxi Polska Sp. z o.o mobilnych 
aplikacji służących do pośrednictwa w kursach na rzecz 
pasażerów (w dalszej treści: "aplikacji") w ramach 
oferty mytaxi. Za pomocą tego oświadczenia 
chcielibyśmy przejrzyście i szczegółowo poinformować 
Państwa o gromadzeniu i przetwarzaniu danych 
osobowych w ramach naszych aplikacji. 
 
1.  Informacja dotycząca gromadzenia danych 

osobowych i oznakowania dostawców usług  
1.1 W dalszej treści informujemy o gromadzeniu 

danych osobowych podczas korzystania z 
aplikacji. Dane osobowe to wszystkie dane 
odnoszące się do Państwa osobiście, a więc 
przykładowo imię i nazwisko, adres, adresy e-mil, 
sposób korzystania jako użytkownika. 

1.2 Dostawcą usług według art. 4 nr 7 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(rozporządzenie UE 2016/679, „GDPR“) jest 
mytaxi Polska Sp. z o.o.  

 
2.  Prawo do informacji, wprowadzania zmian, 

blokowania i usuwania oraz wycofanie lub 
odmowa zgody 

2.1 Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas w 
dowolnej chwili informacji odnośnie zapisanych u 
nas danych oraz ich pochodzenia, odbiorców lub 
kategorii odbiorców, którym dane te są 
przekazywane lub udostępniane, celu 
gromadzenia i przetwarzania, planowanego 
okresu gromadzenia, przeprowadzanych przez 
nas zautomatyzowanych decyzji oraz 
ewentualnie istniejącego prawa do zgłaszania 
zażaleń w urzędach nadzorczych. 

2.2 Ponadto mają Państwo prawo do poprawiania 
niewłaściwych danych oraz w razie zaistnienia 
warunków ustawowych do blokowania i 
usuwania oraz ograniczania przetwarzania 
danych. Jeżeli będziemy przetwarzali Państwa 
dane osobowe w celach reklamowych, będą mieli 
Państwo prawo do złożenia w dowolnej chwili 
sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania 

Taxi Booking Privacy Policy 
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Poland 
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This is the privacy policy of mytaxi Polska Sp. z o.o. ul. 
Karwinska 11, 02-639 Warszawa. It applies to all 
mobile taxi booking applications for passengers 
(‘Apps’) provided by mytaxi Polska Sp. z o.o for the 
service mytaxi.  
In this policy we provide you with detailed, transparent 
information on the collection and processing of 
personal data through our Apps.  
 
 
 
1. Information on the collection of personal data 

and provider identification 
1.1 This section contains information on the 

collection of personal data while you use the 
Apps. Personal data are all data that relate to you 
personally, e.g. your name, address, email 
addresses and usage habits.  

 
1.2 Intelligent Apps GmbH the controller in the sense 

of Art. 4 (7) of the General Data Protection 
Regulation (EU Regulation 2016/679, “GDPR”).  

 
 
2.  Right to information, correction, blocking and 

erasure of data as well as right of revocation and 
objection 

2.1 You are entitled at any time to request that we 
provide you with information about the data we 
have stored about you, as well as their origin, 
recipients or categories of recipients to which the 
data are disclosed, the purposes of the storing 
and processing, the envisaged period of storage, 
the existence of automated decision-making by 
us and a potential right to lodge a complaint with 
a supervisory authority. 

 
2.2 Additionally, you are entitled to request 

correction of inaccurate data and, if applicable 
under legal prerequisites, blocking and erasure as 
well as restriction of processing of data. If we 
process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right to object at any 
time to processing of the data for such 
marketing. This also includes profiling of your 
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danych. Dotyczy to również analizy sposobu 
korzystania przez Państwa jako użytkowników, o 
ile jest ona połączona z tego typu reklamą. 

2.3 Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na korzystanie 
z danych (patrz punkt 5), mogą ją Państwo w 
dowolnej chwili wycofać ze skutkiem na 
przyszłość. Wycofanie lub odmowa zgody według 
punktu 2 ustępu 2 nie wiąże się z powstaniem 
żadnych kosztów poza kosztami przypadającymi 
za przekazanie informacji według taryfy 
podstawowej. 

 

2.4 Wszystkie życzenia dotyczące powiadomień, 
zapytania o informacje, odwołania i wycofania 
zgody oraz pozostałe prośby odnośnie 
przetwarzania danych proszę kierować drogą 
mailową na adres polska@mytaxi.com lub pod 
wskazany na wstępie adres. 

 
3. Bezpieczeństwo danych 
3.1 Stosujemy odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu 
ochrony Państwa danych osobowych przed 
zagrożeniami podczas przekazywania danych 
oraz przed dostępem osób trzecich do tych 
danych. Będą one każdorazowo dopasowywane 
odpowiednio do bieżącego stanu wiedzy 
technicznej. 

 
 

4. Korzystanie z funkcji naszych aplikacji 
4.1 W celu korzystania z naszych aplikacji w celu 

pośrednictwa w kursach muszą Państwo podać 
dane osobowe, z których będziemy korzystać w 
celu zrealizowania danej usługi. W razie 
możliwości podania dodatkowych dobrowolnych 
danych, zostaną one odpowiednio oznakowane i 
będą przetwarzane tylko za Państwa zgodą (patrz 
punkt 5). Podane przez Państwa podczas 
zakładania konta dane zostaną zapisane z 
możliwością ich wycofania. 

4.2 Ponadto, aplikacje gromadzą dane w celu 
identyfikacji Państwa mobilnego urządzenia 
końcowego oraz w przypadku zamawiania 
taksówki: dane dotyczące lokalizacji (dane GPS). 

4.3 Podane przez Państwa i zgromadzone dane będą 
przez nas stosowane w celu realizacji i rozliczania 
Państwa zamówień taksówek. Oznacza to w 
szczególności, że: 

 a. Będziemy przekazywali Państwa dane 
dotyczące lokalizacji taksówkarzom i firmom 
taksówkarskim, które będą mogły ubiegać się o 
dany kurs. 

 

user behavior to the extent that it is related to 
such direct marketing. 

 
2.3 If you have given us consent to use your data (see 

section 5), you can revoke the consent at any 
time with future effect. The revocation or the 
objection pursuant to section 2 (2) do not incur 
any costs other than the costs for the 
transmission at the base rate. 

 
 
2.4 Please send all requests for information and 

access to data, revocations of consents, 
objections and other matters relating to data 
processing to polska@mytaxi.com or to the 
address specified in the introduction. 

 
 
3.  Data security 
3.1 We have implemented appropriate technical and 

organizational measures in order to preserve 
data security and in particular to protect your 
personal data from the risks of data transfers and 
from being accessed by third parties. These 
measures are always state of the art.  

 
 
 
 
4.  Use of features in our Apps 
4.1 If you wish to use our Apps to book a taxi, you 

will be required to provide personal data that we 
will use to render the service in question. If 
additional data can also be provided voluntarily, 
they will be marked as such and only be 
processed with your prior consent (see section 5). 
When you create an account, the data you enter 
will be stored revocably.  

 
 
4.2 Additionally, the Apps collect data in order to 

identify your mobile device and GPS data in order 
to book a taxi. 

 
4.3 We use the data you provide and the data we 

collect to process your taxi booking and your 
payment. In particular, this means the following: 

 
 a. We disclose your GPS data to taxi drivers and 

taxi companies that can offer to provide the taxi 
service.  
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 b. Dane dotyczące lokalizacji oraz dalsze podane 
przez Państwa i zgromadzone dane (przykładowo 
imię i nazwisko, numer telefonu oraz – w 
przypadku udostępnienia – Państwa zdjęcie) 
będziemy przekazywali taksówkarzom lub 
firmom taksówkarskim, którzy / które przyjmą 
kurs.  

 c. Podczas realizowania płatności za pomocą 
naszej aplikacji będziemy przekazywali 
wymagane w celu rozliczenia dane 
zaangażowanym przez nas dostawcom usług 
płatniczych; Państwa dane dotyczące płatności (a 
więc w szczególności dane dotyczące środków 
płatniczych) będą zgromadzone u tych 
podmiotów. 

4.4 Poprzez aplikacje mają Państwo możliwość 
publicznego oceniania taksówkarzy i pojazdów. 
Jeżeli dokonają Państwo oceny, zostanie ona 
przyporządkowana do danego kursu i 
uwzględniona w średniej ocenie danego 
taksówkarza i pojazdu.  

4.5 Po zakończeniu umowy i upływie 
obowiązkowego okresu przechowywania 
informacji w celach podatkowych i handlowych 
usuniemy Państwa dane osobowe.  

4.6 W celu uniknięcia nieupoważnionego dostępu 
osób trzecich do Państwa danych osobowych, 
procedura zamówień jest szyfrowana techniką 
SSL. 

4.7 W celu przetwarzania Państwa danych, 
częściowo korzystamy z zewnętrznych 
dostawców usług. Zostali oni przez nas starannie 
wybrani i związani pisemną umową. 
Przestrzegają oni naszych wytycznych i są objęci 
regularną kontrolą z naszej strony. Dostawcy 
usług nie będą przekazywać tych danych osobom 
trzecim.   

4.8 W celu stałego doskonalenia naszych aplikacji 
staramy się zrozumieć, w jaki sposób klienci 
korzystają z naszych aplikacji. W tym celu 
stosujemy usługę analityczną Mixpanel, usługę 
Mixpanel Inc., 405 Howard St., 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94105. Mixpanel analizuje 
aktywność użytkowników i wywołane w ten 
sposób treści naszych aplikacji. W tym celu 
Mixpanel zapisuje na Państwa urządzeniu 
końcowym plik cookie. Pliki cookie to małe pliki 
tekstowe zapisujące na nośniku danych 
urządzenia dostępu ustawienia i dane w celu 
wymiany z aplikacjami, przekazywane przy 
każdym dostępie. Utworzone przez pliki cookie 
informacje są zwykle przekazywane na serwer w 

 b. We disclose your GPS data and other data 
provided and collected (e.g. your name, phone 
number and, if you provide it, your photo) to the 
taxi driver and the taxi company that accepted 
the booking.  

 
 
 c. When you make a payment through our App, 

we will disclose the data required to process the 
payment to our payment services provider; the 
payment services provider will store these data 
(especially data on payment methods).  

 
 
 
4.4 You can use the Apps to post public reviews of 

taxi drivers and vehicles. If you post a review, it 
will be linked with a specific ride and will 
influence the review average of the taxi driver 
and vehicle.  

 
4.5 We will delete your personal data after the 

termination of the contract and the expiry of the 
data retention periods set out by tax and 
commercial law.  

4.6 The order process is encrypted with SSL 
technology in order to prevent unauthorised 
third parties from accessing your personal data.  

 
4.7 We sometimes engage third-party service 

providers to process your data. We select these 
service providers carefully and enter into written 
contracts with them. They are obliged to follow 
our instructions and we monitor them regularly. 
The service providers will not disclose your data 
to third parties.  

 
4.8 We strive to understand how customers use our 

Apps so as to make constant improvements to 
them. We therefore use Mixpanel, an analytics 
service provided by Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. 
Mixpanel evaluates user activity and the content 
viewed within our Apps. To enable it to do so, 
Mixpanel installs a cookie on your end device. 
Cookies are small text files which store settings 
and data relating to the Apps on the end device 
and send them to the Apps every time you use 
them. Mixpanel normally sends the information 
generated by cookies to a server in the USA and 
stores it there. Mixpanel collects and stores user 
data in pseudonymised profiles which may not be 
merged with personal data. You can prevent 
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Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. 
Mixpanel pobiera i zapisuje dane dotyczące 
sposobu korzystania w pseudonimizowanych 
profilach nie są łączone z danymi osobowymi. 
Mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się 
gromadzeniu i zapisywaniu Państwa danych 
przez Mixpanel ze skutkiem na przyszłość, 
poprzez zastosowanie się do instrukcji na stronie 
https://mixpanel.com/optout/. W ten sposób na 
Państwa urządzeniu końcowym zostanie 
umieszczony tak zwany plik cookie typu opt-out, 
uniemożliwiający dalsze gromadzenie danych. Z 
tego względu konieczne będzie ponowne 
otwarcie strony internetowej i zastosowanie się 
do instrukcji podczas usuwania na swoim 
urządzeniu końcowym plików cookie lub 
korzystania z innego urządzenia końcowego. 
Ponadto, korzystamy z Mixpanel, by wysyłać 
Państwu spersonalizowane powiadomienia typu 
Push, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Jeśli 
nie będą sobie Państwo życzyli dalszych 
powiadomień, będą mogli je Państwo w 
dowolnej chwili dezaktywować w swoim 
systemie operacyjnym. Wgląd w regulacje 
dotyczące ochrony danych osobowych Mixpanel 
mają Państwo na stronie: 
https://mixpanel.com/privacy/. Jako stosowną 
gwarancję dla przekazywania Mixpanel danych 
osobowych stosujemy standardowe klauzule 
dotyczące ochrony danych osobowych.  

4.9 W celu analizy sposobu korzystania z naszych 
aplikacji oraz w celu wysyłania użytkownikom 
naszych aplikacji spersonalizowanych 
wiadomości stosujemy usługę analizy sieci 
Appboy, program Appboy, Inc., 318 West 39th 
Street, New York, NY 10018, USA. App-boy 
korzysta z pseudonimizowanej cechy (tzw. 
“pseudonimowego ID”), umożliwiającej analizę 
sposobu korzystania przez Państwa z naszej 
aplikacji. Określana jest wersja stosowanego 
przez Państwa systemu operacyjnego, informacje 
o Państwa dostawcy usług internetowych, 
oznakowanie kraju, sposób i wzorzec korzystania 
z naszych usług. W żadnej chwili uzyskiwane 
przez Appboy informacje nie są łączone z danymi 
dotyczącymi osoby pod pseudonimem. Na nasze 
zlecenie Appboy korzysta z tych informacji w celu 
przeanalizowania sposobu korzystania przez 
Państwa z naszych aplikacji oraz przekazania nam 
na ten temat raportów. Korzystamy z tych 
informacji w celu wysyłania użytkownikom 
naszych aplikacji spersonalizowanych 
wiadomości z informacjami dotyczącymi naszych 

Mixpanel from collecting and storing your data 
with future effect by following the instructions on 
the page https://mixpanel.com/optout. This 
installs an opt-out cookie on your end device 
which prevents the further collection of data. You 
will therefore have to open the website and 
follow the instructions again if you delete the 
cookies on your end device or are using a 
different end device. If you have agreed to 
receive them, we will also use Mixpanel to send 
you personalised push notifications. If you no 
longer wish to receive such notifications, you can 
deactivate them at any time through the settings 
in your operating system. You can view the 
privacy policy of Mixpanel at 
https://mixpanel.com/privacy. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Mixpanel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 We use the web analytics service Appboy, a 

program provided by Appboy, Inc., 318 West 
39th Street, New York, NY 10018, USA, to analyse 
how our Apps are used and to send notifications 
to the users of our Apps. Appboy utilises a 
pseudonymised feature (a pseudonym ID) to 
analyse how you use our Apps. It identifies the 
version of your operating system and what 
country you are in, and collects information 
about your network provider as well as your 
usage habits and patterns in connection with our 
services. At no point is the information collected 
by Appboy merged with data concerning the 
person behind the pseudonym. Appboy uses this 
information on our behalf to evaluate how you 
use our Apps and provide us with reports on it. 
We use this information to send messages with 
information on our services or personalised 
advertisements to users of our Apps; these 
messages are sent in the form of push 
notifications or in-app notifications, provided 
that you have consented to receiving them. The 
information generated by the pseudonym ID 

https://mixpanel.com/privacy
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usług lub specyficznych reklam w formie tzw. 
Push-Notifications lub tzw. wiadomości In-App, o 
ile wyrazili Państwo na to zgodę. Utworzone na 
podstawie pseudonimowego ID informacje 
dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z 
naszych aplikacji są z reguły przenoszone na 
serwer Appboy w Stanach Zjednoczonych i tam 
zapisywane. Bliższe informacje odnośnie 
przestrzegania ochrony danych osobowych przez 
Appboy znajdą Państwo tutaj: 
http://www.appboy.com/privacy. Mogą Państwo 
uniemożliwić przetwarzanie danych przez 
Appboy poprzez dezaktywację w „Impressum“ w 
aplikacji wszystkich opcji śledzenia i analiz. Gdyby 
funkcja ta nie była jeszcze możliwa w Państwa 
wersji aplikacji,  mogą Państwo w dowolnym 
czasie wysłać nam e-maila ze swoim życzeniem 
dezaktywacji opcji śledzenia i analiz na adres: 
polska@mytaxi.com. W ramach stosownej 
gwarancji odnośnie przekazywania danych 
Appboy korzystamy ze standardowych klauzul 
ochrony danych osobowych.  

4.10 Z uwagi na fakt, iż w razie problemów z 
płatnościami ryzyko ponosi mytaxi, w celu 
zadbania o uzasadniony interes mytaxi, podczas 
rejestracji nowego środka płatności oraz przed 
transakcją przeprowadzana jest analiza ryzyka 
problemu z płatnością na bazie procedury 
matematyczno-statystycznej (scoring). W celu 
określenia wartości stosowane są dane takie jak 
imię i nazwisko, dane płatności i dane kursów. 
Dane adresowe nie są gromadzone przez mytaxi 
ani stosowane w celu wyliczenia wartości score. 
Na podstawie tych informacji obliczane jest 
statystyczne prawdopodobieństwo problemu z 
płatnością i na tej podstawie podejmowana jest 
przez nas decyzja odnośnie realizacji funkcji 
zapłaty poprzez aplikację. Funkcjonalność 
aplikacji w zakresie pośrednictwa bez funkcji 
zapłaty poprzez aplikację jest dostępna do 
dyspozycji każdego użytkownika, niezależnie od 
wartości score. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z 
decyzją o realizacji funkcji zapłaty przez aplikację, 
proszę się zgłosić do naszego działu obsługi 
klienta. Poddamy decyzję ponownej weryfikacji z 
uwzględnieniem Państwa stanowiska w tej 
sprawie. Informujemy Państwa, iż mogą Państwo 
korzystać z pośrednictwa mytaxi w dowolnym 
czasie bez ustalania wartości score, o ile nie 
zarejestrują Państwo w aplikacji żadnego środka 
płatności. 

 
5. Oświadczenie o zgodzie oraz dotyczące reklamy 

about your use of our Apps is normally sent to an 
Appboy server in the USA and stored there. For 
more information on data protection, please see 
the privacy policy of Appboy at 
http://www.appboy.com/privacy. You can 
prevent Appboy from processing your data by 
deactivating all tracking and analysis in the 
Imprint of the App. In case this functionality 
hasn’t been activated in your version of the app 
yet, you can inform us about your request to 
deactivate tracking and analysis by writing us to 
polska@mytaxi.com. We are using standard data 
protection clauses as appropriate safeguards for 
the transfer of data to Appboy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 As mytaxi bears the risk of non-payment, a 

mathematical and statistical assessment of the 
payment risk is carried out whenever a new 
payment method is registered and before a 
transaction in order to protect the vested 
interests of mytaxi. Data such as your name, 
payment data and ride data are used to generate 
your score. No address data are collected by 
mytaxi or used to generate the score. This 
information is used to calculate the statistical 
probability of non-payment and our decision on 
whether or not to allow you to pay through the 
App is based on that probability. Every user can 
use the App to book a taxi without paying 
through the App, regardless of their score. Please 
contact our customer services if you do not agree 
with our decision regarding payments through 
the App. We will re-examine our decision and 
take your point of view into account. Please note 
that you can always use the services of mytaxi 
without a score being generated, as long as you 
don’t register a payment method in the app. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Declaration of consent relating to data 
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w ramach prawa dotyczącego ochrony danych 
osobowych 

5.1 Jeżeli podczas swojej rejestracji udostępnią nam 
Państwo do dyspozycji e-mailem lub poprzez 
pozostałe kanały komunikacji dodatkowe dane 
osobowe niewymagane przez nas w celu 
realizowania przez nas usług, będzie się to 
odbywało z Państwa strony zawsze dobrowolnie. 
W takim przypadku wyrażają Państwo poprzez 
podanie lub przesłanie swoich danych 
osobowych swoją zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie i korzystanie z tych danych w 
celu wyraźnie związanym z podaniem przez 
Państwa danych. Zgoda ta może być w dowolnej 
chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość (por. 
punkt 2 ust. 3 niniejszego oświadczenia o 
ochronie danych osobowych). 

 

5.2 W celach reklamowych możemy korzystać z 
Państwa imienia i nazwiska, formy zwrotu oraz 
Państwa adresu e-mail w celu przekazania 
Państwu informacji o własnych podobnych 
produktach lub usługach pocztą elektroniczną 
(w szczególności e-mailem, SMS-em lub MMS-
em). 

 

            Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać zgodę 
na tego typu korzystanie z Państwa danych 
osobowych w celach reklamowych (patrz punkt 2 
ust. 2).  

 
6. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie 

danych osobowych 
6.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego 

oświadczenia o ochronie danych osobowych w 
dowolnym czasie. Z tego względu zalecamy, by 
regularnie zaznajamiali się Państwo z 
każdorazowo obowiązującym oświadczeniem o 
ochronie danych osobowych.  

 
7.  Kontakt 
 mytaxi Polska Sp. z o.o. 
 ul. Karwinska 11 
 02-639 Warszawa 
 
 Reprezentowana przez: 
 Krzysztof Urban 
 Jonas Gumny 
 
 
 E-mail: polska@mytaxi.com 

 Wpis do rejestru: 
 Wpis do Rejestru Handlowego. 

protection and advertising 
 
5.1 If you provide on the occasion of registration, by 

email or via other communication channels 
additional personal data which is not necessary 
for performing our services you always do so 
voluntarily. When you transmit your personal 
data in this way, you consent to the collection, 
processing and use of your data for the purpose 
that is recognisably associated with the entry of 
your data. You can withdraw this consent for 
the future at any time (see section 2 (3) of this 
privacy policy). 

 
 
 
 
5.2 For advertising purposes we may use your 

name, title and email address to provide you 
with information about own similar goods and 
services using electronic mail (in particular 
email, SMS or MMS). You can object to such 
processing of data for direct marketing purposes 
at any time (see section 2 (2)). 

 
 
 
 
 
6.  Changes to this privacy policy 
6.1 We reserve the right to alter this privacy policy at 

any time. We therefore recommend that you 
read our current privacy policy on a regular basis.  

 
 
 
 
 
7.  Contact 
 mytaxi Polska Sp. z o.o. 
 ul. Karwinska 11 
 02-639 Warszawa 
 
 Represented by: 
 Krzysztof Urban 
 Jonas Gumny 
 
 
 Email: polska@mytaxi.com 
 
 Registry entry: 
 Registered in the commercial register. 
 KRS nr 0000 423350 
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