Ponieważ zamierzamy przetwarzać 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 przetwarzania danych osobowych wynikają z postanowień Regulaminu i są to:
● Prowadzenie Konta w Serwisie;
● Dodawanie ocen Gospodarza lub opinii o Gospodarzu w Serwisie;
● Przekazanie Twojego pytania Gospodarzowi oraz dostarczenie Ci jego odpowiedzi;
● Możliwość dokonania płatności zadatku Gospodarzowi;
● Możliwość dokonania Rezerwacji w Serwisie;
● Świadczenie Usługi Newsletter; oraz
● Pośredniczenie w wyjaśnianiu sporów powstałych pomiędzy Tobą a innymi
użytkownikami naszego serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje
dane osobowe?
Dane przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:
● art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdzie jest mowa o tym, że przetwarzanie danych
osobowych jest zgodne z prawem jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
takie przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów;
● art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdzie jest mowa o tym, że przetwarzanie danych
osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie jest mowa o tym, że przetwarzanie danych osobowych
jest zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z 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 zapis w motywie nr (47) preambuły RODO. Mówi on,
między innymi, o tym że „prawnie uzasadnionym interesem administratora, którego sprawa
dotyczy, jest również przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do
zapobiegania oszustwom” oraz „za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym
interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego”.

Skąd bierzemy Twoje dane?
Dane zbieramy od Ciebie za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie.

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
specjalną umowę;
● Gospodarzowi, do którego kierujesz pytanie;
● Twojemu dostawcy usługi poczty e-mail, na którą otrzymasz odpowiedź,
● Operatorowi płatności bezgotówkowych.

Jak długo będziemy przechowywać dane?
●
●

Dane związane z Twoim kontem w Serwisie będziemy przechowywać do czasu
usunięcia tego konta;
Dane księgowe będziemy przechowywać przez 5 lat, lub dłużej – przez okres
niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów.

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.

