Polityka prywatności
1. Głównym celem Polityki Prywatności jest ochrona prywatności Klientów stron internetowych
www.autostrada-a4.com.pl, www.autostrada-a4.pl oraz www.karta4go.pl poprzez
zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed dostępem osób
nieupoważnionych i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania
danych.
2. Administratorem danych osobowych jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą
w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, (41-404) Mysłowice i Klient może się skontaktować
z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Administratora
Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail:
inspektor@autostrada-a4.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji usługi zakupu oraz obsługi kart
zbliżeniowych „kartA4” / urządzeń pokładowych „A4Go” zgodnie z Regulaminem i będą
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie
dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
4. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile nie dotyczy
ona wykonywania umowy oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji zakupu oraz obsługi kart
zbliżeniowych „kartA4” i urządzeń pokładowych „A4Go” oraz przekazane z Konta Klienta do
Internetowego Serwisu Klienta, o których mowa w Regulaminie zakupu „kartA4” / „A4Go”.
7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z SAM S.A. w celu
realizacji zakupu oraz obsługi kart zbliżeniowych „kartA4” i urządzeń pokładowych „A4Go”.
8. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Ich nie udostępnienie
uniemożliwi jednak dokonanie zakupu A4Go z Pakietem Impulsów, KartA4 z Pakietem
Impulsów lub Pakietu Impulsów ze stron internetowych Sprzedawcy.
9. Administrator ma prawo wykorzystywania danych osobowych Klientów w szczególności do
przesyłania informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych, wyłącznie za ich
uprzednią zgodą wyrażoną poprzez odrębną akceptację takiego wykorzystania danych
osobowych podczas rejestracji na stronie Internetowego Serwisu Klienta.
10. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Klientów oraz informacji o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie korzystania ze strony internetowej www.autostrada-a4.com.pl,
www.autostrada-a4.pl oraz www.karta4go.pl zapisywanych w logach systemowych.
Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki
adres IP i kiedy skorzystał z danej Usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi
danymi osobowymi.
11. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu
przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

12. Sprzedawca ma obowiązek udostępniania danych osobowych i adresów IP na żądanie
uprawnionych organów.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na stronie www.autostrada-a4.com.pl., www.autostrada-a4.pl oraz
www.karta4go.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich publikacji.

Spółka będąca administratorem danych osobowych i przetwarzająca dane osobowe:
Stalexport Autostrada Małopolska Spółka Akcyjna
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice

