
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pasażerów/osób zamawiających taksówkę Evity 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako: RODO) informuję, iż: 

• Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Evity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Łodzi, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809057, REGON: 384634170,, NIP: 

7252294051, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł, dalej określana jako: Evity lub 

Administrator. 

Z Evity można skontaktować się pisemnie na adres siedziby podany wyżej lub mailowo pod adresem: 

kontakt@evity.pl.  

• Cele i podstawa przetwarzania 

Evity przetwarza następujące dane osobowe.: 

1) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email,  

2) dane dotyczące Twojej lokalizacji (dane GPS) w chwili dokonania zamówienia, współrzędne miejsca 

odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego, 

3) dane dotyczące przejazdu: koszt, płatności, faktury, identyfikator kierowcy, id pasażera, id urządzenia, 

wizerunek pasażera, głos pasażera 

4) adres zamieszkania, adres pracy, bądź adres innego często odwiedzanego przez Ciebie miejsca – 

opcjonalnie i wyłącznie w sytuacji kiedy zostaną przez Ciebie dobrowolnie podane. 

 

Wymienione powyżej dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) zamówienia i świadczenia usługi przewozu pasażerskiego taxi - przetwarzanie w w/w celu odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, 

b) prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz prowadzenia analizy 

dotyczącej sprzedaży i korzystania z naszych usług  – przetwarzanie w w/w celu  dotyczy danych 

wskazanych w pkt 1) i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w oparciu o nasz prawnie 

uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom 

informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży, 

c) wysyłania do Ciebie materiałów marketingowych i ofert – przetwarzanie w w/w celu  dotyczy danych 

wskazanych w pkt 1), zaś podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie wyrażona przez 

Ciebie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

• Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od potrzeb i celów, Evity może udostępniać pracownikom i 

współpracownikom, kancelarii prawnej, serwisowi technicznemu urządzeń i systemów, w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania zawartych umów i prowadzenia współpracy, a także firmie prowadzącej centralę 

telefoniczną, umożlwiającą zamówienie taksówki. Poza tym Evity udostępnia dane osobowe uprawnionym do 

tego organom i instytucjom, gdy jest to tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa.  

 

• Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich, profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Pani/Pana dane wykorzystywane są również do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
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profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Pani/Pana jako 

użytkownika serwisu. Do profilowania będziemy wykorzystywać dane o Pani/Pana numerze telefonu, a 

następnie zestawimy je z informacjami dotyczącymi Pani/Pana aktywności prowadzonej w ramach usług 

świadczonych przez Administratora Danych Osobowych.   

Na podstawie tak ustalonego profilu będziemy Pani/ Panu wysyłać informacje o wydarzeniach, 

a w szczególności akcjach promocyjnych. 

Do profilowania nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku i głosu.  

 

 

• Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Evity do czasu upływu określonego w przepisach 

prawa okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakich mogą wzajemnie dochodzić Evity, kierowca lub 

pasażer, powstałych w związku z realizowanymi usługami przewozowymi. Dane mogą być także 

przechowywane przez okres, jaki wymagają tego odrębne przepisy prawa. 

 

• Pani/Pana prawa 

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych oso-

bowych,  których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym mo-

mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy Evity posiada uprawnienia do dalszego przetwarzania danych mimo 

zgłoszonych żądań, zostanie Pani/Pan poinformowany o odmowie realizacji żądania wraz z uzasadnieniem.  

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

• Dobrowolność lub wymóg podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania w zależności od rodzaju danych 

może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy przewozu. 


