
Polityka prywatności DOSTAWY - AUTO LLC 

Niniejsza polityka prywatności ( dali - Polityka) opracowana i stosowana przez spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością „ Delivery -AVTO ” (dalej – Sp z o.o. «Delivery–AVTO» ) 
z siedzibą w Kijowie, ul. Velyka Vasylkivska, 15/2 (kod EDRPOU 3173765) na podstawie ustaw 
Ukrainy „ O ochronie danych osobowych ” , „ O informacjach ” , „ O reklamie ” , „ O 
telekomunikacji” " , " O przedsiębiorczości " , " O ochronie informacji w systemach 
informacyjnych i telekomunikacyjnych " . 

Sp z o.o. «Delivery–AVTO» gwarantuje informacje dotyczące bezpieczeństwa z ograniczonym 
dostępem i ochroną danych osobowych użytkowników Sp z o.o. «Delivery–AVTO» (dalej - 
użytkownicy), włącznie z podczas korzystania z oficjalnej strony 
internetowej www.delivery- international.com (dalej - Witryna) , interfejsy i aplikacje 
oprogramowania aplikacyjnego, płatności i przelewy przez systemy płatności itp. (dalej - 
Usługi). Użytkownikami Usług mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. 

Korzystając w jakikolwiek sposób z interfejsów API i aplikacji Witryny bez rejestracji lub 
rejestrując się w Witrynie oraz , Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami 
niniejszej Polityki, zgadza się i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku 
jednoznacznej zgody użytkownika warunków niniejszej Umowy, Użytkownik zgadza się 
natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu do i wszystkie usługi Sp z o.o. «Delivery–AVTO» . 

Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników o przekazywaniu, gromadzeniu, 
przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych oraz informacji przekazywanych 
użytkownikom w ramach usług świadczonych przez Sp z o.o. «Delivery–AVTO» w celu 
zamówienia publicznego . 

Przed korzystaniem z Serwisu , w , interfejsów programowania aplikacji i aplikacji oraz rejestracji 
na stronie internetowej i , jak również ich wykorzystanie w przyszłości , należy zapoznać się z tymi 
zasadami : 

1. Cel przetwarzania danych osobowych. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie Usług Sp z o.o. «Delivery–AVTO» . 
  

2. Gromadzenie danych osobowych 
2.1. Dane osobowe - informacje lub zbiór informacji o Użytkowniku, który został 
zidentyfikowany lub może zostać zidentyfikowany. 
2.2. Informacje bezosobowe - informacje, które nie są powiązane z konkretnym 
Użytkownikiem Usług. 
2.3. Przetwarzane dane osobowe Sp z o.o. «Delivery–AVTO» , obejmują dane kontaktowe 
podane przez użytkownika podczas korzystania z usługi. Dane te są pierwsze imię, drugie 
imię, numer telefonu, adres e-mail , dane rejestracyjne podmiotu gospodarczego itp., które 
służą do opłacania Usług Sp z o.o. «Delivery–AVTO»; numery i historie i faktury za transport 
towarów i nie tylko. Informacje uzyskiwane przez użytkowników usług 
w tym . używając C ait y itp. Dane użytkownika transmitowane jeść dobrowolnie w celu 
umożliwienia realizacji Sp z o.o. «Delivery–AVTO» zobowiązania za usługę . 
2.4. Informacje bezosobowe są wykorzystywane wyłącznie do generowania statystyk i 
ulepszania Usług. 
  

3. Wykorzystanie informacji. 
Informacje otrzymane przez Sp z o.o. «Delivery–AVTO» służą do: 
- utworzenie konta użytkownika; 



- świadczenie Usług zamówionych przez Użytkownika; 
- skontaktować się z Państwem w celu poinformowania o osobistych sugestiach Sp z o.o. 
«Delivery–AVTO»; 
- ocena i analiza jakości usług świadczonych klientom; 
- poprawa jakości usług; 
- itp. 
  

4. Przekazywanie informacji stronom trzecim . 
4.1. Sp z o.o. «Delivery–AVTO» może przekazywać informacje , uzyskane od użytkownika w 
ramach Usług , osobom trzecim wyłącznie do prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wynikających z tych Usług. 
4.2. Rozpowszechnienie Sp z o.o. «Delivery–AVTO» danych osobowych bez zgody 
Użytkownika lub osoby upoważnionej jest dozwolone w przypadkach określonych przez 
prawo. 
  

5. Bezpieczeństwo . 
Sp z o.o. «Delivery–AVTO» podejmuje środki w celu ochrony informacji w swoich zasobach 
internetowych. Jednak Użytkownik musi niezależnie monitorować swoje działania w sieci i na 
urządzeniach mobilnych, aby uniknąć nieautoryzowanego połączenia osób trzecich i 
niebezpiecznych aplikacji innych firm. 
  

6. Prawa i obowiązki Użytkownika. 
6.1. Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o przetwarzaniu jego danych 
osobowych, a także o innych prawach określonych w części 2 art. 8 ustawy Ukrainy „O 
ochronie danych osobowych” z dnia 01.06.2010 № 2297-VI (z późniejszymi zmianami ). 
6.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 
- nie podejmować działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych Użytkowników; 
- nie udostępniać wykorzystywania swoich danych osobowych osobom trzecim; 
- nie zbierać, nie systematyzować, nie przechowywać, nie przetwarzać ani nie 
rozpowszechniać danych osobowych innych Użytkowników; 
- nie podejmować prób uzyskania dostępu do danych osobowych innych Użytkowników w 
jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, poprzez podstęp, nadużycie zaufania, selekcję 
danych identyfikacyjnych. 
6.3. Jeśli użytkownik jest zalogowany C Aichi imieniu i na rzecz podmiotu , umowa z 
postanowieniami niniejszej Polityki, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, mając 
wystarczających uprawnień b popełnić takich działań, w tym świadczenie na rzecz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych powyższe warunki . 
6.4. Możesz dobrowolnie wyrazić zgodę Ltd „ Dostawa - AVTO” na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu otrzymywania materiałów promocyjnych i informacyjnych. 
  

7. Pliki cookie . 
7.1. Pliki cookies - to pliki tworzone Witryną, przechowywane na urządzeniach 
użytkowników. Upraszczają pracę w Internecie, przechowując informacje w celu szybkiego 
dostępu do niego, skracając czas oczekiwania. Za pomocą plików cookies Użytkownik będzie 
mógł wylogować się z konta w Serwisie i zapamiętać ustawienia Serwisu i aplikacji 
mobilnej oraz wyświetlić odpowiednie treści. 
7.2. Pliki cookies używane przez Sp z o.o. «Delivery–AVTO»  nie może zaszkodzić 
urządzeniach użytkowników. Większość plików cookies jest automatycznie kasowana po 



zakończeniu odwiedzin w ich zasobach Sp z o.o. «Delivery–AVTO» . Inne pliki 
cookies pozostają na urządzeniach do czasu ich usunięcia przez Użytkownika . 
  

8. Rejestracja w Serwisie. 
Poprzez rejestrację na oficjalnej BMR miejscu i przez użytkownika potwierdza to , że zapoznał 
się z warunkami niniejszej polityki prywatności poprzez prostavl I ting znaku w kolumnie 
„Zgadzam się Polityka prywatności”. 
  

9. Sp z o.o. «Delivery–AVTO» zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności , ale 
zaktualizowana polityka jest zawsze dostępna w zasobach internetowych i aplikacji 
mobilnej Ltd. » Delivery -AVTO” . 
  
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności, wyślij wiadomość e-mail na 
adres info@delivery-international.com.ua 

 


