
Informacje o NEXTFLEET 
NEXTFLEET to graficzny interfejs użytkownika używany przez Dostawców usług motoryzacyjnych 

(organizacje świadczące usługi w branży motoryzacyjnej, np. wynajem samochodów, konserwacja 

pojazdów, leasing itp.), z którymi firma Webfleet Solutions zawarła umowy na gromadzenie danych z 

pojazdów ich flot. Umowy te zawierają klauzule gwarantujące odpowiednie gromadzenie i ochronę 

wykorzystywania danych z tych pojazdów.  

 

Urządzenie Webfleet Solutions LINK lub urządzenie telematyczne zainstalowane przez producenta 

pojazdu, zwane dalej „urządzeniem”, musi być obecne i aktywne w pojeździe. Urządzenie to 

dostarcza dane do platformy usług telematycznych Webfleet Solutions Telematics, która zasila 

interfejs użytkownika NEXTFLEET. Urządzenie stale gromadzi dane z pojazdu w celu tworzenia 

raportów i zapewnia wgląd w takie informacje jak przebieg pojazdu, jego potrzeby serwisowe, 

wypadki i stan techniczny.  

 

W szczególnych, ale określonych sytuacjach może również gromadzić dane dotyczące lokalizacji 

pojazdu w celu zapewniania kierowcy pomocy. Kierownik floty zawsze otrzymuje powiadomienie i 

jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia w imieniu klienta do zlokalizowania danego pojazdu. 

Dane dotyczące lokalizacji są dostarczane przez czujnik GPS w urządzeniu.  

 

Wszystkie dane pojazdu są powiązane z funkcją znacznika czasu, dzięki czemu wszystkie zdarzenia 

i raporty są oznaczone datą i godziną. Aby umożliwić NEXTFLEET wizualizację danych pojazdu, 

dane te są wysyłane do serwerów firmy Webfleet Solutions za pomocą połączenia danych w 

urządzeniu. Dane te są przechowywane w firmie Webfleet Solutions na powiązanym koncie 

zarządzanym przez kierownika floty. Kierownik floty reprezentuje organizację wspierającą 

użytkowanie pojazdu lub właściciela pojazdu, zazwyczaj firmę leasingową, importera samochodów, 

dealera lub producenta.  

 

Dane zbierane przez NEXTFLEET i przez urządzenia w pojeździe 

Urządzenie zainstalowane w pojeździe i NEXTFLEET zbiera następujące informacje:  

• Data i czas. 

• Informacje identyfikujące pojazd i samo urządzenie. 

• Informacje związane z pojazdem i jego działaniem: stan licznika kilometrów, napięcie i stan 

akumulatora, zużycie paliwa, poziom paliwa, przyspieszenie przy uderzeniu w razie 

wypadku, konieczność konserwacji oraz komunikaty stanu technicznego wydawane przez 

wewnętrzne systemy diagnostyczne pojazdu. 



• Informacje dla celów diagnostycznych: wersje oprogramowania, rodzaje urządzeń, przerwy 

w zasilaniu oraz błędy logowania. 

• Informacje takie jak lokalizacja i kierunek jazdy pojazdu, które są zbierane i wykorzystywane 

wyłącznie w razie awarii, wypadku, utraty lub kradzieży. 

 

 

Jak wykorzystywane są zebrane dane 

Kierownik floty określa cele, do jakich będą wykorzystywane informacje zebrane z pojazdu, kto 

będzie miał do nich dostęp i jak długo te informacje będą przechowywane. Więcej informacji na 

temat tego, jakie dane są gromadzone i do jakich celów, można uzyskać u kierownika floty.  

 

 

Jak często gromadzone są dane 

Urządzenie automatycznie przesyła zebrane dane do firmy Webfleet Solutions. Będzie to mieć 

miejsce często, zazwyczaj co minutę.  

 

Jak przechowywane są zebrane dane 

Konto używane do przechowywania danych na serwerach firmy Webfleet Solutions jest dostępne 

tylko dla przeszkolonych i upoważnionych osób, które są świadome wszystkich obowiązujących 

przepisów dotyczących prywatności. Konto służy do udostępniania danych przechowywanych na 

serwerach firmy Webfleet Solutions. Informacje na koncie są przechowywane tak długo, jak długo 

istnieje dane konto, lub tak długo, jak kierownik floty ustali, że dane te będą przechowywane zgodnie 

z ustawieniami przechowywania, które przewiduje NEXTFLEET. Informacje o tym, w jaki sposób 

informacje są przechowywane i jak długo są przechowywane zebrane dane można uzyskać u 

kierownika floty. 

 

W jaki sposób zabezpieczone są gromadzone dane 

Zebrane dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i podlegają europejskim przepisom 

dotyczącym ochrony danych. Firma Webfleet Solutions stosuje zgodne z obowiązującymi 

standardami metody zabezpieczające (w tym technologie takie jak pseudoanonimizacja, haszowanie 

i szyfrowanie) w celu ochrony zebranych informacji przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, 

gdy są one przechowywane oraz przesyłane do lub z urządzenia i serwerów Webfleet Solutions.  

 

Firma Webfleet Solutions nie udziela osobom trzecim dostępu do zebranych informacji ani nie 



wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych 

danych wyraźnie wymaga prawo. 

 

Inni kierowcy pojazdu 

Jeżeli pojazd wyposażony w urządzenie jest współdzielony przez wielu kierowców, właściciel umowy 

jest odpowiedzialny za poinformowanie tych kierowców o fakcie gromadzenia danych pojazdu, jak 

również o tym, że kierownik floty może mieć dostęp do raportów z informacjami. 

 

Wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji 

Dane związane z lokalizacją są gromadzone wyłącznie w odniesieniu do konkretnego zdarzenia, 

które wymaga tych informacji. Do takich szczególnych zdarzeń zalicza się potencjalny wypadek, w 

którym mógłby uczestniczyć pojazd, uszkodzenie pojazdu, kradzież i/lub zagubienie pojazdu. Dane 

związane z lokalizacją są gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim dany kierownik floty wyraźnie 

zażądał dostarczenia danych związanych z lokalizacją takiego pojazdu i udzielił odpowiedniego 

upoważnienia do dostarczenia takich danych w imieniu klienta. Kierownik floty wykorzystuje dane 

związane z lokalizacją, aby pomóc kierowcom, umożliwić naprawę pojazdu w preferowanych 

warsztatach i odtworzyć zdarzenia, które doprowadziły do wypadku. 

 

 

Kontakt z firmą Webfleet Solutions 

Jeśli uważasz, że zebrane informacje nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem lub w 

przypadku pytań lub próśb, prosimy o kontakt z kierownikiem floty/osobą kontaktową.  

 

Na pisemny wniosek firma Webfleet Solutions może przekazać dane, które zbiera z pojazdu 

podmiotu danych. Na żądanie firma Webfleet Solutions zaprzestanie gromadzenia danych i usunie 

ze swoich serwerów wszystkie dane, które gromadzi i zgromadziła. Aby zrealizować którekolwiek z 

tych żądań, kierownik floty musi zweryfikować tożsamość wnioskodawcy. Należy wyraźnie 

stwierdzić, że uniemożliwienie gromadzenia danych i usuwanie danych historycznych może stać w 

sprzeczności z umowami zawartymi z właścicielem umowy i może mieć konsekwencje finansowe dla 

właściciela umowy. Prosimy o kontakt z kierownikiem floty w celu uzyskania informacji na temat 

składania wniosków zgodnie z powyższym opisem.  

 

W razie potrzeby można skontaktować się z firmą Webfleet Solutions w sprawie, której dotyczy 

wniosek, pod następującym adresem:  

 



Webfleet Solutions B.V.  

Legal Department  

De Ruijterkade 154  

1011 AC Amsterdam  

Holandia 

 
Jeśli uważasz, że inne podmioty zewnętrzne w stosunku do Webfleet Solutions nie wykorzystują 

zgromadzonych informacji w zamierzonym celu lub w sposób opisany powyżej, prosimy o 

bezpośredni kontakt z tymi podmiotami. 


