OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO
POST APART – APARTAMENTY
I. Administratorem danych osobowych jest POST ESTATE Sp. j.* („Administrator”);
II. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
Cel

III.

IV.
V.

VI.
VII.

W jaki sposób przetwarzamy dane
osobowe

Podstawa
prawna

Długość okresu przetwarzania danych

Zawarcie, należyte
wykonanie,
rozwiązanie umów
lub inne czynności
niezbędne do
realizacji zawartej
z Panią/Panem
umowy
Realizacja działań
prowadzonych na
podstawie
udzielonych zgód,
marketing usług
własnych

W ramach wskazanego celu będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz
dokonywać wszelkich czynności w celu
rezerwacji i wynajęcia apartamentów,
zawarcia i realizacji umowy, rozpatrywania
reklamacji, archiwizacji, a także wykonania
innych czynności prawnych związanych
z obsługą wynajmu apartamentów.
Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, będziemy
przetwarzać dane w celu kierowania do
Pani/Pana informacji marketingowych
o świadczonych przez nas usługach.
W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana
zgoda będzie wskazywała cel przetwarzania
danych.

Rozporządzenie
art. 6 ust.
1 lit. b)

- Okres trwania umowy, a po jej zakończeniu
w innych zgodnych z prawem celach;
następnie przez okres nie dłuższy niż 6 lat
w celu ochrony wobec Pani/Pana
ewentualnych roszczeń.

Rozporządzenie
art. 6 ust.
1 lit. a)

- Do czasu wycofania udzielonych zgód.

Dostarczanie usług
za pośrednictwem
stron internetowych
należących do POST
ESTATE

W ramach wskazanego celu będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane po to, aby
umożliwić dostarczanie usług za
pośrednictwem strony internetowej
www.wakacjekrynica.pl, w tym np.
umożliwić rezerwację pobytu.
We wskazanym zakresie przetwarzane będą
m.in. identyfikatory, takie jak adres IP
urządzenia.

Rozporządzenie
art. 6 ust. 1 lit.
b) lub art. 6
ust. 1 lit. f)

- Okres prowadzonej komunikacji lub
dostarczania usług, nie dłużej niż do
momentu wycofania zgody poprzez zmianę
ustawień przeglądarki.

Pozostałe cele
realizowane w
ramach tzw.
uzasadnionego
interesu
Administratora
danych

W ramach tzw. uzasadnionego Interesu
Administratora będziemy przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe celem realizacji
zawartej z Panią/Panem umowy oraz
w takich celach jak:
1) ochrona przed roszczeniami
i dochodzenie należności,
2) wewnętrzne cele administracyjne,
analityczne i statystyczne.

Rozporządzenie
art. 6 ust.
1 lit. f)

- Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów POST ESTATE stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania nie
dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku,
gdy trwa postępowanie, w szczególności
sądowe, okres przechowywania będzie
liczony od dnia prawomocnego zakończenia
postępowania.

Dane osobowe są udostępniane bankom oraz urzędom. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom
przetwarzającym (hosting serwerów) na pisemne zlecenie Administratora, pracownika Administratora oraz osobom
upoważnionym pisemnie przez Administratora.
Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
b) wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu złożenia wniosku dotyczącego praw opisanych w punkcie V mogą Państwo wysyłać wiadomości na adres: iodo@postestate.com
Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, lecz:
a) ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi świadczenie Usług,
b) ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi wykonywanie marketingu bezpośredniego,
c) ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
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