
Polityka prywatności 

Ochrona udostępnionych przez użytkowników danych oraz innych poufnych informacji jest dla nas 

priorytetowa. Firma Rent4Place Sp. z o.o. dba o zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych 

osobowych użytkowników 

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w 

ramach Serwisu, a także w związku z nim. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: Rent4Place sp. z 

o.o.Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa KRS 0000598713, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-275-80-09, REGON 

363623518, kapitał zakładowy 5.000 PLN („Administrator”) za wyjątkiem danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania Dane kontaktowe Administratora: 

biuro@rent4place.pl 

DANE OSOBOWE 

Jeśli zamierzasz korzystać z naszego serwisu, zostaniesz poproszony o podanie nam twoich danych 

osobowych. 

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z 

funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, 

na które się zdecydujesz. 

Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające 

na: 

– przygotowanie oferty handlowej 

– świadczeniu usługi związanych ze sprzedażą, wynajmem, magazynowaniem mebli biurowych 

PRZETWARZANIE DANYCH 

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi 

przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą 

certyfikatu SSL. 

CELE PRZETWARZANIA 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: 

– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, 

– marketing bezpośredni związanych z oferowanymi usługami 

Ponadto wykorzystujemy twoje dane do marketingu bezpośredniego dostosowując do ciebie 

wyświetlane treści reklamowe. 

 



PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które 

mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma 

zastosowanie w danym przypadku są: 

– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym 

świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających 

Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie 

co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz 

analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda 

pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć. 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

Twoje dane mogą być przekazane do naszych partnerów, zlokalizowanych poza obszarem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze 

świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza hostingowych i marketingowych. 

Nasi partnerzy mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Bezpieczeństwo Twoich danych 

zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone 

przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem Tarcza 

Prywatności UE-USA. Możesz otrzymać kopię zabezpieczeń swoich danych przekazywanych do tych 

państw, wystarczy że skontaktujesz się z nami wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej. 

PODANIE DANYCH 

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków 

konieczne do: 

- skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o produktach czy 

innych ofert, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie. 

TWOJE PRAWA 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo do wycofania zgody, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – 

jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, 



3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 

administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami telefonicznie lub na adres 

biuro@rent4place.pl. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz 

też zgłosić w każdej chwili. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY) 

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi 

wspierające naszą działalność. Tym samym 

Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce. 

W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis: 

– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach, 

– dostawcom oferowanym przez nas produktów 

– dostawcom oferowanym przez nas usług szkoleniowych 

W przypadku wszystkich Usług: 

– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach, 

– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą 

bieżącą działalność, 

– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*, 

– dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu, 

– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z 

Usługami*, 

– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z 

usługami. 

W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo: 

– dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur, 

– podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową. 

mailto:biuro@rent4place.pl


Możemy także przekazać Twoje dane osobowe pozostałym spółkom z nami współpracującymi. 

PROFILOWANIE 

W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do twoich 

zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego twoje dane. 

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje 

wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób. 

OKRES PRZETWARZANIA 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę 

prawną, a więc do momentu, w którym: 

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub 

– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą 

przez każdą ze stron lub 

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub 

– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy 

podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były 

przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”) 

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te 

są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). 

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu: 

– zapamiętywania informacji o twojej sesji, 

– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi, 

– marketingowym 

– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług, 

– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania 

Serwisu. 

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia. 

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub 

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej 

przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat 

możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od 

przeglądarki, której używasz: 



– Firefox, 

– Chrome, 

– Safari, 

– Internet Explorer / Microsoft Edge. 

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że 

wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. 

W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.: 

– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu, 

– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do 

momentu ich usunięcia przez ciebie. 

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

