Ponieważ przetwarzamy dane osobowe, które Cię dotyczą przekazujemy Ci stosowne
informacje. Zobowiązują nas do tego przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych, które skrótowo nazywamy RODO.

Kto jest administratorem danych?
Nazywamy się IT Incubator sp. z o.o. i mamy swoją siedzibę przy ul. Berneńskiej 16c,
03-978 w Warszawie. Można się z nami kontaktować telefonicznie: +48 22 354 77 93 lub
e-mailowo: bok@farmbnb.pl.

W jakich celach będziemy przetwarzać dane?
Cele, w których będziemy przetwarzać dane osobowe to:
● Zawarcie i realizacja umowy,
● Pośredniczenie w wyjaśnianiu sporów powstałych pomiędzy Tobą a innymi
użytkownikami naszego serwisu,
● Zapobieganie ewentualnym oszustwom.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje
dane osobowe?
Posiadamy dwie podstawy prawne:
● Pierwszą podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jest tam mowa o tym, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest to
niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na na
Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy;
● Drugą podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z którego wynika, że możemy
przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. Wyjątkiem są
sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy
lub Twoje podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.

Jak uzasadniamy wspomniany wyżej „nasz
prawnie uzasadnione interes”?
Uzasadnieniem tego interesu jest motyw nr (47) w preambule RODO. Mówi on między
innymi o tym, że prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przetwarzanie danych
osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom.

Skąd bierzemy Twoje dane?
Dane, które przetwarzamy posiadamy z dwóch źródeł:

●
●

Bezpośrednio od Ciebie – podanie tych danych jest dobrowolne, ale od ich podania
uzależniamy zawarcia umowy;
Z serwisu www.farmbnb.com/pl/, na którym analizujemy ilość odwiedzających go
internautów, ilość pytań o dostępność oferowanych przez Ciebie usług oraz ilość
wstępnych rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu.

Jakie kategorie danych osobowych będziemy
przetwarzać?
Będziemy przetwarzać tak zwane dane zwykłe.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?
Dotyczące Cię dane mogą zostać ujawnione naszym pracownikom, organom państwowym
działającym w oparciu o przepisy prawa oraz:
● Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, działającym w oparciu o
specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych;
● Użytkownikom serwisu, którzy dokonają wpłaty zadatku wyrażając wolę skorzystania
z Twoich usług (otrzymają od nas Twoje dane kontaktowe);
● Banki lub inne instytucje, za pośrednictwem których będziemy rozliczać się
finansowo;
● Poczta, kurierzy, dostawcy usług poczty e-mail, dostawcy usług telefonii komórkowej
– w zakresie jaki wynika z prowadzonej za ich pomocą komunikacji;
● Część danych będzie podana do publicznej wiadomości (o tym jakie to będą dane
zdecydujesz sam podczas zarządzania Profilem Gospodarza w naszym serwisie).

Jak długo będziemy przechowywać dane?
Dane będziemy przechowywać przez okres w jakim będzie to niezbędne do realizacji
wymienionych wcześniej celów:
● Dane księgowe – 5 lat lub dłużej, jeśli będą niezbędne do realizacji wymienionych
wcześniej celów;
● Dane zawarte w serwisie internetowym – tak długo jak pozostaniemy partnerami, a
Twój Profil Gospodarza w serwisie będzie aktywny;
● Dane przetwarzane w celu ochrony przed oszustwem lub w celu rozwiązywania
ewentualnych sporów – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń naszych lub
strony trzeciej.

Jakie przysługują Ci prawa?
W związku z tym, że przetwarzamy dotyczące Cię dane, przysługują Ci następujące prawa:
● Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych;
● Prawo żądania sprostowania danych;

●
●
●
●
●

Prawo żądania usunięcia danych;
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Urząd Ochrony
Danych Osobowych).

Czy będziemy podejmować na Twój temat
automatyczne decyzje?
Zaplanowane przez nas przetwarzanie danych zawsze uwzględnia istotny udział człowieka.
Nawet w sytuacjach gdy przetwarzanie dokonywane jest z pomocą maszyny, ta nie będzie
podejmować decyzji, które mogą na Ciebie poważnie wpływać. Podejmowanie takich decyzji
pozostawiamy ludziom.

