
 

 

 
 

Ochrona Prywatności 

Auto Europe uważa ochronę danych osobowych za swoją główną odpowiedzialność. Poniżej 
chcielibyśmy poinformować Cię o danych, które przetwarzamy i celu ich przetwarzania, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. 

1. Podmiot odpowiedzialny 
 
Auto Europe Deutschland GmbH 
Landsbergerstrasse 155 
80687 München 
Niemcy 
 
Jeśli masz pytania lub komentarze na temat naszej ogólnej polityki ochrony prywatności, lub 
chciałbyś domagać się uznania Swoich praw, (patrz punkt 6), możesz skontaktować się z 
nami pod adresem data-protection@autoeurope.de lub skontaktować się pisemnie z naszym 
inspektorem ochrony danych: 
 
Ms Kirsten Waidmann 
Auto Europe Deutschland GmbH 
Landsbergerstrasse 155 
80687 München 
Niemcy 

2. Cel przetwarzania danych 

Zbieramy i przetwarzamy dane w następujących celach:  

• Aby zapewnić funkcjonalność i wydajność strony.  
• Przetwarzanie rezerwacji wynajmowanych kamperów, ich dostarczenia i płatności 

(przetwarzanie umów).  
• Aby podzielić się z klientami interesującymi ofertami i nowościami za pośrednictwem 

naszego newslettera, zakładając, że jako klient wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych 
ofert.  
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3. Przechowywane dane 

Możliwe jest odwiedzanie naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. 
 
W celu zwiększenia wydajności i zagwarantowania funkcjonalności naszej strony 
internetowej przetwarzamy dane przesyłane do nas przez przeglądarkę internetową. Należą 
do nich data i godzina wizyty, ustawienia przeglądarki, system operacyjny i adres IP. 
 
Aby przetworzyć rezerwację kampera, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu, 
wieku kierowcy, danych kontaktowych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, dane 
karty kredytowej lub konta bankowego. Aby móc zagwarantować określone oferty, możemy 
potrzebować Twojej daty urodzenia, prawa jazdy i dowodu osobistego. 
 
Aby przesłać informacje i oferty za pośrednictwem naszego newslettera, potrzebujemy Twój 
adres e-mail. 

4.  Odbiorcy lub kategorie odbiorców 

Rezerwacje wynajmu kamperów są obsługiwane przez naszą firmę macierzystą Auto Europe 
LLC, amerykańską firmę z siedzibą w Portland, ME 04103, USA. Dane, które podajesz w 
formularzu na naszej stronie internetowej, tak jak te opisane w punkcie 3, zostaną przesłane 
do firmy Auto Europe LLC, do naszego dostawcy usług płatniczych, do instytucji zajmującej 
się wykrywaniem oszustw finansowych oraz do wybranej wypożyczalni samochodów, w celu 
przetworzenia Twojej rezerwacji. Udostępnimy również twoje dane naszemu operatorowi 
Book My Ride, aby zakończyć proces rezerwacji. 
 

Zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania danych do agencji windykacyjnych i 
organizacji ochrony biznesu (takich jak firmy sprawdzające kredytobiorców). 
 
Możliwym jest, że odbiorcy danych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (kraje spoza Unii Europejskiej), w których obowiązujące prawo nie 
zapewnia porównywalnego poziomu ochrony danych. W takich przypadkach Auto Europe 
zapewnia, że odpowiedni poziom ochrony danych jest zagwarantowany w inny sposób. 

5. Ochrona danych 

Aby chronić Twoją prywatność, wszystkie zapytania o rezerwacje i powiązane transakcje 
płatnicze, które docierają do nas za pośrednictwem naszej witryny, są przetwarzane z 
użyciem bezpiecznego szyfrowania HTTPS przy użyciu najnowocześniejszego szyfrowania 
(SSL / TLS). Będziesz wiedział, że Twoja przeglądarka używa tej bezpiecznej transmisji, 
ponieważ wskazuje na to adres internetowy zaczynający się od "https" i mały symbol kłódki 
(zwykle) wyświetlany na pasku adresu okna przeglądarki. Gdy zamek jest zamknięty, jest to 
bezpieczny transfer. Niektóre przeglądarki pokazują pasek adresu lub jego część w kolorze 
zielonym. (Należy pamiętać, że te ustawienia zabezpieczeń są dostępne tylko na stronach, na 
których można zobaczyć i wysłać swoje zamówienie lub podać dane karty kredytowej). 



 

 

 

6. Egzekwowanie praw  

Masz prawo zażądać informacji o przechowywanych danych osobowych, które posiadamy o 
Tobie oraz poprosić o ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania w 
dowolnym momencie. Aby dochodzić tych praw, skorzystaj z opcji kontaktowych 
wymienionych w punkcie 1.  

7. Prawo do złożenia skargi do odpowiednich instytucji nadzorujących 

Ponadto, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Poniżej podajemy 
dane organu nadzoru odpowiedzialnego za Auto Europe Deutschland GmbH: 
 
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
Niemcy 

8. Użycie plików cookie 

Auto Europe używa plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które 
są wysyłane z naszego serwera do Twojej przeglądarki podczas wizyty na naszej stronie 
internetowej. Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze w celu ich późniejszego 
przetworzenia. 

Celem plików cookie jest rozpoznawanie komputera użytkownika podczas wizyty na naszej 
stronie internetowej po przejściu z jednej z naszych stron na inną i umożliwienia ustalenia 
końca wizyty.  

Używamy również tych technologii do zbierania informacji o użytkowaniu i Twoich 
preferencjach na przestrzeni czasu na różnych platformach internetowych. Podobnie robią 
nasi wybrani partnerzy biznesowi, w tym nasi partnerzy reklamowi. Firmy te wykorzystują 
określone technologie do dostarczania reklam i wiadomości marketingowych po Twojej 
wizycie na naszej stronie internetowej. Oczywiście możesz również przeglądać naszą stronę 
bez plików cookie. 

 Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Możesz 
wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. 
Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak 
zmienić te ustawienia. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli 
wyłączysz korzystanie z plików cookie. Zbieranie lub przechowywanie danych osobowych w 
plikach cookie nie jest przez nas dokonywane w tym kontekście. Nie stosujemy również 
technik łączących informacje generowane przez pliki cookie z danymi użytkownika.  

Jeśli wolisz usunąć pliki cookie Auto Europe, kliknij tutaj. 

https://www.autoeurope.pl/cookiecutter.html


 

 

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Kiedy odwiedzasz witryny, mogą one przechowywać lub pobierać dane w Twojej 
przeglądarce. Takie przechowywanie danych jest często niezbędne, by zapewnić dostęp do 
podstawowych funkcjonalności witryny. Przechowywanie to może być też wykorzystywane 
na potrzeby marketingu, analiz i personalizacji witryny (na przykład do przechowywania 
informacji o Twoich preferencjach). Prywatność jest dla nas ważna, masz zatem możliwość 
wyłączenia niektórych opcji przechowywania, które nie są niezbędne do zapewnienia 
podstawowych funkcjonalności witryny. Blokowanie kategorii może wpłynąć na Twoje 
wrażenia dotyczące korzystania z witryny. 

PODSTAWY 

Te elementy są wymagane do obsługi podstawowych funkcji witryny. 

MARKETING 

Te elementy służą do dostarczania reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich 
zainteresowań. Mogą być również używane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy i 
mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Sieci reklamowe zazwyczaj umieszczają je za 
zgodą operatora witryny. 

PERSONALIZACJA 

Te elementy umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (takich 
jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone, 
bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład witryna może udostępniać lokalne prognozy 
pogody lub informacje o ruchu drogowym, przechowując dane o Twojej bieżącej lokalizacji. 

ANALIZY 

Te elementy pomagają operatorowi witryny internetowej zrozumieć, jak działa jego witryna, 
jak odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną i czy mogą wystąpić problemy techniczne. 
W ramach tego typu przechowywania zazwyczaj nie zbiera się informacji identyfikujących 
gościa. 

9. Google Analytics 

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron 
internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Pliki cookie są przechowywane na 
Twoim komputerze, co umożliwia analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. 
 
Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z naszej strony 
internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 
Korzystamy z usługi na naszej stronie internetowej z aktywowaną anonimowością IP. 
Oznacza to, że na naszej stronie internetowej Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony 
przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej, lub w innych krajach w Europejskim 



 

 

Obszarze Gospodarczym, a zatem Twój adres IP pozostanie anonimowy. Tylko w 
wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i 
tam zostanie skrócony. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny 
Twojego korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących 
aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z działaniem strony i 
wykorzystaniem Internetu jako operatora strony Więcej informacji o wykorzystywaniu 
danych przez Google, prosze odwiedzić:    https://policies.google.com/technologies/partner-
sites 

 
Adres IP uzyskany z Twojej przeglądarki i użyty przez Google Analytics nie zostanie użyty z 
innymi danymi Google. 
 
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie w przeglądarce w ustawieniach 
oprogramowania przeglądarki (patrz punkt 8). Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony 
mogą nie działać, jeśli wyłączysz korzystanie z plików cookie. Ponadto można zapobiec 
gromadzeniu danych przez Google Analytics, ustawiając tzw. opt-out cookie. Kliknij poniższy 
link: 
https://www.autoeurope.eu/privacy/?ga_out=Y 
 
Ponadto możesz uniemożliwić zbieranie i wykorzystywanie danych wygenerowanych przez 
pliki cookie o Twoim korzystaniu ze strony (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych 
danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępne za pomocą 
następującego linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

10. Newsletter 

Na naszej stronie internetowej masz możliwość otrzymywania informacji o naszych ofertach 
za pośrednictwem newslettera. Do rejestracji używamy procedury tzw. Podwójnego 
optowania. Po podaniu nam swojego adresu e-mail wyślemy Ci wiadomość e-mail z 
potwierdzeniem. Tylko wtedy, gdy klikniesz na link potwierdzający zawarty w e-mailu, Twój 
adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Gwarantuje to, że tylko aktualny 
właściciel adresu e-mail może zamówić newsletter. Przetwarzanie danych w kontekście 
newslettera opiera się na Twojej zgodzie. 
 
W każdej chwili masz prawo odwołać tę zgodę na następny newsletter. 

Możesz się tutaj wypisać z newslettera, a tym samym cofnąć swoją zgodę. 

11. Pozostała komunikacja 

Auto Europe wyśle Ci również e-mail przed odbiorem samochodu, zawierający przydatne 
porady i przypomni o tym, co należy zabrać ze sobą do stanowiska wypożyczalni 
samochodów. Po zakończeniu wynajmu możemy wysłać Ci kwestionariusz lub poprosić o 
skomentowanie naszej usługi. 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://www.autoeurope.eu/privacy/?ga_out=Y
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.autoeurope.pl/unsubscribe/


 

 

 

12. Odnośniki do innych stron internetowych 

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych platform. Jeśli zostaniesz przekierowany na 
inną stronę internetową, klikając jeden z linków, polityka prywatności Auto Europe 
Deutschland GmbH przestaje obowiązywać. Zamiast tego będą obowiązywać zasady 
obowiązujące danego operatora strony. 

13. Zmiany w ochronie danych osobowych 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki prywatności w celu dostosowania jej do 
nowych funkcji na stronie internetowej lub zmienionej sytuacji prawnej. W momencie Twojej 
wizyty na naszej stronie będzie ważna obowiązująca polityka ochrony danych osobowych. 

14. Pozostałe postanowienia 

Auto Europe Deutschland GmbH, Landsbergerstrasse 155, 80687 München, Sąd Rejonowy w 
München HRB 149 828, pośredniczy w wynajmie samochodów w renomowanych firmach z 
całego świata dla Auto Europe LLC, 39 Commercial Street, Portland, ME 04101, USA, 
zarejestrowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware, USA, o 
numerze rejestracyjnym 3726730 (zwanym dalej Auto Europe). Dla wszystkich konsumentów 
z Unii Europejskiej warunki tej umowy i wszelkie zastrzeżenia dotyczące płatności podlegają 
prawu Republiki Federalnej Niemiec. 
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