Polityka prywatności
Autosiloport S.r.l. z siedzibą w Calata Ponte Mille - 16126 Genua, e-mail: info@autosiloport.com;
telefon: +39 010-2758482 (zwany dalej „Autosiloport”), zgodnie z rozporządzeniem UE 679/2016 ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RGPD”), uznaje znaczenie ochrony danych osobowych
i uznaje jej ochronę za jeden z głównych celów swojej działalności.
Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych Autosiloport zaprasza do uważnego
przeczytania niniejszej polityki prywatności („Polityka prywatności”), ponieważ zawiera ważne
informacje na temat ochrony danych osobowych i środków bezpieczeństwa przyjętych w celu
zapewnienia poufności w pełnej zgodności z RGPD. Ponadto niniejsza Polityka prywatności:
jest przeznaczony wyłącznie na stronę internetową http://www.autosiloport.com („Strona
internetowa”), podczas gdy nie ma zastosowania do innych stron internetowych, które mogą być
konsultowane za pośrednictwem linków zewnętrznych;
należy traktować jako informacje przekazane zgodnie z art. 13 i art. 14 RGPD osobom, które
wchodzą w interakcję z witryną i / lub dokonują rezerwacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonu i agencji;
jest zgodny z zaleceniem n. 2/2001 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia
danych online w Unii Europejskiej, przyjętej 17 maja 2001 r. Przez grupę roboczą art. 29.
Autosiloport informuje, że przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadach legalności,
poprawności, przejrzystości, ograniczenia celu i ochrony, minimalizacji danych, dokładności,
integralności i poufności. Twoje dane osobowe będą zatem przetwarzane zgodnie z przepisami
prawnymi RGPD i zobowiązaniami do zachowania poufności w nich przewidzianymi.
INDEKS
Poniżej znajduje się indeks niniejszej Polityki prywatności, dzięki któremu możesz łatwo znaleźć
informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych.
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1. WŁAŚCICIEL
Kontrolerem danych jest Autosiloport, jak zdefiniowano powyżej. W celu uzyskania informacji
dotyczących przetwarzania danych osobowych Autosiloport, w tym listy procesorów danych,
można skontaktować się z Autosiloport pod adresem info@autosiloport.com.

2. DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE LECZENIU
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, ze szczególnym odniesieniem do identyfikatora, takiego jak imię
i nazwisko, numer tablicy rejestracyjnej, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny,
identyfikator online.
Zebrane dane osobowe są następujące:
a. Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe Witryny gromadzą niektóre Dane Osobowe, których transmisja jest ukryta
w korzystaniu z internetowych protokołów komunikacyjnych. Informacje te nie są zbierane w celu
powiązania z Tobą, ale z samej swojej natury mogą, dzięki przetwarzaniu i powiązaniu z danymi
przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwiać identyfikację. Wśród nich są adresy IP lub
nazwy domen urządzeń używanych do łączenia się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform
Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metoda przesłania żądania do serwera ,
rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi podanej
przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska
IT.
Dane te są wykorzystywane w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat
korzystania z Witryny i sprawdzenia jej poprawnego działania; aby - ze względu na architekturę
wykorzystywanych systemów - zezwolić na prawidłowe dostarczanie różnych funkcji, o które
prosiłeś, ze względów bezpieczeństwa i do ustalenia odpowiedzialności w przypadku
hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie lub stronom trzecim.
b. Dane podane dobrowolnie
Poprzez Webite, wypełniając formularz „Rezerwacje” lub wysyłając e-mail na wskazany adres,
możesz dobrowolnie podać Dane Osobowe, takie jak imię, nazwisko, miasto, kraj, telefon i e-mail,
tablica rejestracyjna oraz model twojego pojazdu, datę przyjazdu i odjazdu oraz firmę przelotową,
wszystkie dane niezbędne do zarezerwowania miejsca parkingowego. Ponadto rezerwacja, a
zatem zbieranie danych osobowych, wskazanych powyżej, może również mieć miejsce za
pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem biura podróży. Możesz również
skontaktować się z Autosiloport, aby poprosić o informacje. Autosiloport będzie przetwarzał te
dane zgodnie z RGPD, zakładając, że są one kierowane do ciebie lub do osób trzecich, które
wyraźnie upoważniły je do dostarczenia ich na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, która
legalizuje przetwarzanie danych. W odniesieniu do tych hipotez działa on jako niezależny
administrator danych, przyjmując wszystkie prawne obowiązki i obowiązki. W tym sensie przyznaje
ona punktowi najszersze odszkodowanie w odniesieniu do wszelkich sporów, roszczeń, wniosków
o odszkodowanie za szkody w leczeniu itp., Które powinny dotrzeć do Autosiloport od stron
trzecich, których Dane Osobowe zostały przetworzone poprzez korzystanie z Witryny z
naruszeniem RGPD. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie możesz podać nam żadnych danych
osobowych i nie możesz zarezerwować, aw żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za
jakiekolwiek fałszywe oświadczenia, które przekazujesz. Jeśli dowiemy się o istnieniu fałszywych
oświadczeń, przystąpimy do natychmiastowego anulowania wszelkich pozyskanych danych
osobowych.

c. Dane zebrane przez Autosiloport
Po przybyciu na parking Autosiloport personel upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych
zrobi zdjęcia pojazdu w celu zagwarantowania integralności przez cały pobyt na parkingu. Dlatego,
jeśli po powrocie okaże się, że pojazd jest uszkodzony, możesz skontaktować się z Autosiloport w
celu uzyskania pomocy i, w razie potrzeby, otrzymać odszkodowanie.
d. Pliki cookie i powiązane technologie
Autosiloport gromadzi dane osobowe za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat
korzystania z plików cookie i podobnych technologii jest dostępnych tutaj.
3. CEL, PODSTAWA PRAWNA I OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER LECZENIA
Dane osobowe, które udostępniasz za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktu
telefonicznego, za pośrednictwem Agencji lub które zostaną zebrane przez Autosiloport, będą
przetwarzane w następujących celach:
a) cele związane z realizacją usługi rezerwacji, odpowiadanie na prośby o informacje i pomoc
klienta;
b) cele badań statystycznych / analizy danych zbiorczych lub anonimowych, bez możliwości
identyfikowania użytkownika, mające na celu pomiar funkcjonowania strony internetowej, pomiar
ruchu oraz ocenę użyteczności i zainteresowania;
c) cele związane z wypełnieniem zobowiązania prawnego, któremu podlega Autosiloport;
d) cele niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w postępowaniu sądowym lub w
każdym przypadku, gdy organy sądowe wykonują swoje funkcje jurysdykcyjne;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów, o których mowa w pkt a), jest
świadczenie usługi, która nie wymaga zgody zgodnie z RGPD, ponieważ opiera się na potrzebie
wykonania umowy i / lub środkach przed zawarciem umowy . Cel, o którym mowa w punkcie b),
nie obejmuje przetwarzania danych osobowych, cel określony w punkcie c) dotyczy zgodności z
obowiązkiem prawnym, cel, o którym mowa w pkt d), stanowi uzasadnione przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z RGPD.
Dostarczanie i zbieranie danych osobowych do celów wymienionych powyżej jest opcjonalne, ale
w przeciwnym razie niemożliwe będzie zrealizowanie żądania rezerwacji i / lub pomocy i / lub
informacji.
4. CEL
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, w celach określonych w pkt 3, za pomocą:
za. tematy niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez Witrynę, w tym między innymi
konserwację Witryny internetowej, która zazwyczaj odpowiada za przetwarzanie Autosiloport;

b. osoby upoważnione przez Autosiloport do przetwarzania Danych Osobowych, które
zobowiązały się do zachowania poufności lub które mają odpowiedni prawny obowiązek
poufności; (np. pracownicy i współpracownicy Autosiloport);
c. firmy lub inni specjaliści, do których zwracamy się po usługi profesjonalne i techniczne, które
zwykle działają jako administratorzy danych lub autonomiczni kontrolerzy danych (których
zaktualizowana lista jest dostępna w Autosiloport).
re. sądy w wykonywaniu swoich obowiązków, gdy zażąda tego RGPD.
5. TRANSFERY
Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane Odbiorcom, które można znaleźć poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym. W każdym razie zrozumiałe jest, że właściciel, w razie potrzeby, będzie
miał prawo do przeniesienia danych nawet w krajach spoza UE. W takim przypadku administrator
danych zapewnia odtąd, że przekazywanie danych do krajów spoza UE będzie odbywać się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, ewentualnie z decyzją o odpowiedniej ochronie lub po
ustaleniu standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską .
6. PRZECHOWYWANIE DANYCH
Autosiloport przetworzy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów
wskazanych w punkcie 3. Dlatego Autosiloport przetworzy dane osobowe dostarczone i zebrane
do momentu opuszczenia parkingu. Bez uszczerbku dla powyższego, Autosiloport przetworzy
Twoje dane osobowe do czasu dozwolonego przez prawo włoskie w celu ochrony swoich
interesów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania danych osobowych i kryteriów
używanych do określenia tego okresu można uzyskać pisząc do Autosiloport.
7. PRAWA
Jako zainteresowana strona masz prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do danych
osobowych oraz o ich poprawienie lub usunięcie albo ograniczyć przetwarzanie, które ich dotyczy
lub sprzeciwić się przetwarzaniu (artykuły 15 i następne RGPD).
Wnioski należy przesyłać do administratora danych w celu przetwarzania danych osobowych,
Autosiloport S.r.l. z siedzibą w Calata Ponte Mille - 16126 Genua, e-mail: info@autosiloport.com;
telefon: +39 010-2758482.
Ponadto w każdym przypadku ma prawo złożyć skargę do właściwego organu kontrolnego
(gwaranta ochrony danych osobowych) zgodnie z art. 77 rozporządzenia lub objąć odpowiednie
stanowiska sądowe (art. 79 rozporządzenia).
8. MODYFIKACJE
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od marca 2019 r. Autosiloport zastrzega sobie prawo do
modyfikacji lub aktualizacji treści, częściowo lub całkowicie, również ze względu na zmiany w
RGPD. Dlatego Autosiloport zaprasza do regularnego odwiedzania tej sekcji, aby zdobyć wiedzę na
temat najnowszej i zaktualizowanej wersji Polityki prywatności, tak aby była zawsze aktualna na
temat gromadzonych danych i korzystania z nich przez Autosiloport.

