POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2013 r.
Twoja prywatność jest ważna dla Trackimo.

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności zostało opracowane, by poinformować Cię, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy,
ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy Twoje informacje. Prosimy o przeczytanie niniejszego Oświadczenia o
Prywatności, by zapoznać się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o
kontakt mailowy pod adresem support@Trackimo.com lub listowny na adres podany na końcu niniejszego dokumentu.

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności opisuje, w jaki sposób traktowane są informacje zbierane przez Trackimo na stronie
internetowej, na której umieszczono Oświadczenie oraz z pewnych produkowanych przez nas produktów i aplikacji.

Strony internetowe naszych spółek stowarzyszonych mogą podlegać innym praktykom ochrony prywatności od tych
określonych poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie prywatności na każdej powiązanej stronie
internetowej, którą odwiedzasz. Co więcej, użytkownikom pewnych naszych produktów i aplikacji przekazuje się
oświadczenia o ochronie prywatności specyficzne dla tych produktów i aplikacji - w takich przypadkach owe oświadczenia są
dodatkiem do niniejszego Oświadczenia o Prywatności i powinny być czytane wraz z nim.

1) TRACKIMO zapewnia, że zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych będzie odbywać się w ścisłej
zgodności z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

2) Użytkownik rozumie, że TRACKIMO jest w stanie świadczyć swoje usługi tylko, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

3) Dane pozycyjne mogą być wykorzystywane jako podstawa do oferowania dodatkowych usług. W tym kontekście, dane
mogą być również ujawniane partnerom TRACKIMO. Anonimowe dane pozycyjne mogą być również wykorzystywane przez
TRACKIMO w celu przechowywania, przetwarzania i przekazywania stronom trzecim informacji na temat okoliczności, które
są istotne dla celów nawigacyjnych i pokrewnych (w tym m.in. wielkość ruchu).

W każdym przypadku, dane użytkownika i dane pozycyjne zostaną przekazane stronom trzecim wyłącznie w przypadku, w
którym jest to konieczne ze względów prawnych lub jeżeli dane strony trzecie wykonują usługi bądź czynności w imieniu i na
rzecz TRACKIMO, np. poprzez prowadzenie platformy Trackimo na serwerach stron trzecich.

4) TRACKIMO może wykorzystywać systemy komunikacji automatycznej jak poczta elektroniczna w celu prowadzenia
działań marketingowych. Niemniej jednak, użytkownicy mogą zablokować wszelkie treści sporządzane w celach
marketingowych.

5) Po zarejestrowaniu się na platformie Trackimo, użytkownicy mogą stworzyć i edytować własny profil.

6) Ponadto, użytkownicy mogą mieć możliwość przekazywania informacji we własnej sieci przyjaciół i grup na TRACKIMO.
Użytkownik może wybrać ustawienia ochrony prywatności, by określić, które informacje chce przekazywać i wymieniać z
przyjaciółmi i grupami.

7) Po rejestracji użytkownika, TRACKIMO wykorzystuje tzw. pliki cookies, które pozwalają na identyfikację użytkownika na
czas jego wizyty na platformie i umożliwiają jego rozpoznanie, kiedy ponownie odwiedzi platformę w przyszłości. Plik cookie
tego typu jest zapisywany na komputerze użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia na swoim komputerze, by
usunąć takie pliki cookies lub wybrać korzystanie z platformy bez plików cookies.

8) TRACKIMO ma prawo zmienić niniejsze warunki ochrony danych w ramach ustawowych przepisów o ochronie danych.
TRACKIMO ogłosi wszelkie zmiany w niniejszym oświadczeniu. Użytkownik może odrzucić wszelkie zmiany na piśmie,
przesyłając jedynie wiadomość mailową.

W takim przypadku, TRACKIMO może anulować świadczenie usług dla użytkownika.

9) Pod warunkiem, iż użytkownik wyraził na to zgodę podczas procesu rejestracyjnego bądź później, TRACKIMO może w
okresie obowiązywania umowy wysłać do użytkownika newsletter zawierający np. informacje na temat wsparcia, kwestii
technicznych i innych dotyczących zakresu użytkowanych usług, ewentualnych opcji aktualizacji do nowszej wersji, jak i inne
informacje związane z działalnością platformy TRACKIMO. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link pozwalający
użytkownikowi na rezygnację z jego otrzymywania w każdej chwili.

10) Umowa ta może zostać wypowiedziana w każdym czasie bez podania przyczyn poprzez pisemny kontakt z TRACKIMO na
poniższy adres:

TRACKIMO LLC
450 Seventh Avenue, Suite 1408.
New York, 10123 NY
USA
lub poprzez wysłanie emaila pod adres support@Trackimo.com.
Po unieważnieniu umowy, TRACKIMO zaprzestanie udostępniania usług użytkownikowi.

