Політика Конфіденційності
GARANT STAY Halyna Levytska
ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów
NIP: 813-379-95-84 | REGON 382163619
у зв'язку з виконанням інформаційних обов'язків ст. 13 постанови
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про
захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про
вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46 / EC

Клаузула для кореспондентів
відповідно до art. 13 RODO (що подається в разі збору даних від особи,
якої дані стосуються)
Поважаючи Вашу конфіденційність і піклуючись про те, щоб Ви знали, як обробляються ваші
персональні дані, ми надаємо найбільш важливу інформацію, що відноситься до Регламенту ЄС
2016/679, званому загальним регламентом про захист даних („RODO”):

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Адміністратором Ваших персональних даних є GARANT STAY Halyna Levytska за адресою
ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 813-379-95-84, REGON 382163619.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА
З усіх питань, пов'язаних із захистом персональних даних, можна зв'язатисяз адміністратором
за електроною адресою: biuro@garantstay.com

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ
Повідомляємо, що ваші персональні дані будуть оброблятися в наступних цілях:
1) реєстрація кореспонденції і надання відповіді, на підставі art. 6 ust. 1 lit. f RODO юридично

обґрунтований

інтерес

адміністратора,

що

полягає

на

своєчасному

реагуванню на листи, своєчасному здійсненню платежів постачальникам, забезпеченню
якості співпраці з контрагентами та іншими зацікавленими сторонами, протягом 10 років
з моменту передачі або отримання кореспонденції,
2) претензії та захист від претензій, на підставі art. 6 ust. 1 lit. f RODO - юридично
обґрунтований адміністративний інтерес, яким є захист інтересів підприємця, строком на
6 років з моменту припинення співпраці.

КАТЕГОРІЇ ОДЕРЖУВАЧІВ ДАНИХ
Одержувачами даних можуть бути особи наступних категорій:
1) адвокати, юрисконсульти, нотаріуси та інші особи, які надають послуги;
2) особи, уповноважені на підставі чинного законодавства (зокрема, суди та державні
органи);
3) бюро економічної інформації;
4) особи, які надають послуги в галузі інформаційних, платіжних, бухгалтерсько фінансових, аудиторських і контрольних, колекторських, поштових і кур'єрських послуг,
що діють за дорученням адміністратора.
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ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ
У зв'язку з тим, що ми обробляємо Ваші персональні дані, Ви маєте право на:
1) запити на доступ до вашої особистої інформації,
2) запити на виправлення Ваших персональних даних,
3) запити на видалення або обмеження обробки Ваших персональних даних.

ПРАВО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Крім того, Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних у випадках,
зазначених у art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАТИ СКАРГУ
Якщо ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються не відповідно до вимог Закону, Ви
маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ АБО ДОБРОВІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДАНИХ
І НАСЛІДКАМИ ЇХ НЕДОТРИМАННЯ
Надання персональних даних є добровільним, проте необхідно для реєстрації вхідної
кореспонденції та відповіді. Якщо ви не надасте особисту інформацію, ви не зможете вирішити
питання, які підлягають листуванню.
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Клаузула для клієнтів/контрагентів на підставі art. 13 RODO (що подається
в разі збору даних від особи, якої дані стосуються)
Поважаючи Вашу конфіденційність і піклуючись про те, щоб Ви знали, як обробляються ваші
персональні дані, ми надаємо найбільш важливу інформацію, що відноситься до Регламенту ЄС
2016/679, званому загальним регламентом про захист даних („RODO”):

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Адміністратором Ваших персональних даних є GARANT STAY Halyna Levytska за адресою
ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 813-379-95-84, REGON 382163619.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА
З усіх питань, пов'язаних із захистом персональних даних, можна зв'язатисяз адміністратором
за електроною адресою: biuro@garantstay.com

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ
Повідомляємо, що ваші персональні дані будуть оброблятися в наступних цілях:
1) укладення та виконання договору, на підставі art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - обробка даних
необхідна для вжиття заходів до укладення договору і виконання договору, до його
розірвання або закінчення терміну його дії,
2) виконання правових обов'язків, покладених на адміністратора на підставі art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, що випливають з права ЄС або польського права, до закінчення терміну
дії зобов'язань, що випливають із законодавства,
3) стягнення заборгованості, на підставі art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридично
обґрунтований інтерес адміністратора, який полягає в підтримці фінансової ліквідності,
до повного врегулювання,
4) ведення бухгалтерсько-податкової документації, на підставі art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
обробка даних необхідна для виконання юридичного обов'язку відповідно до ст. 74
Закону Про бухгалтерський облік та інші податки, строком на 7 повних років з моменту
закінчення календарного року,
5) претензії та захист від претензій, на підставі art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридично
обґрунтований інтерес адміністратора, який є захистом інтересів підприємця, до
закінчення терміну давності претензій або внесення ефективного заперечення.
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КАТЕГОРІЇ ОДЕРЖУВАЧІВ ДАНИХ
Одержувачами даних можуть бути особи наступних категорій:
1) адвокати, юрисконсульти, нотаріуси та інші особи, які надають послуги;
2) особи, уповноважені на підставі чинного законодавства (зокрема, суди та державні
органи);
3) бюро економічної інформації;
4) особи, які надають послуги в галузі інформаційних, платіжних, бухгалтерсько фінансових, аудиторських і контрольних, колекторських, поштових і кур'єрських послуг,
що діють за дорученням адміністратора.

ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ
У зв'язку з тим, що ми обробляємо Ваші персональні дані, Ви маєте право на:
1) запити на доступ до вашої особистої інформації,
2) запити на виправлення Ваших персональних даних,
3) запити на видалення або обмеження обробки Ваших персональних даних,
4) передачу персональних даних (обробка яких здійснюється за договором).

ПРАВО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Крім того, Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних у випадках,
зазначених у art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАТИ СКАРГУ
Якщо ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються не відповідно до вимог Закону, Ви
маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ АБО ДОБРОВІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДАНИХ
І НАСЛІДКАМИ ЇХ НЕДОТРИМАННЯ
В області обробки персональних даних для виконання правових зобов'язань, покладених на
адміністратора, зобов'язання надати дані є законодавчою вимогою. Для інших цілей надання
персональних даних є добровільним, однак воно необхідне для укладення та виконання
договору або належного надання послуг.
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Клаузула для представників клієнтів/контрагентів на підставі art. 13 RODO
(що подається в разі збору даних від особи, якої дані стосуються)
Поважаючи Вашу конфіденційність і піклуючись про те, щоб Ви знали, як обробляються ваші
персональні дані, ми надаємо найбільш важливу інформацію, що відноситься до Регламенту ЄС
2016/679, званому загальним регламентом про захист даних („RODO”):

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Адміністратором Ваших персональних даних є GARANT STAY Halyna Levytska за адресою
ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 813-379-95-84, REGON 382163619.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА
З усіх питань, пов'язаних із захистом персональних даних, можна зв'язатисяз адміністратором
за електроною адресою: biuro@garantstay.com

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ
Повідомляємо, що ваші персональні дані будуть оброблятися в наступних цілях:
1) Встановлення та підтримання відносин із суб'єктом, якого представляє особа, на
підставі art. 6 ust. 1 lit. f RODO - юридично законний інтерес адміністратора, який є
метою продажу послуг, до подачі заперечення / запиту на видалення,
2) виконання правових обов'язків, покладених на адміністратора на підставі art. 6 ust.
1 lit. c) RODO, що випливають з права ЄС або польського права, до закінчення терміну
дії зобов'язань, що випливають із законодавства,
3) стягнення заборгованості, на підставі art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридично
обґрунтований інтерес адміністратора, який полягає в підтримці фінансової ліквідності,
до повного врегулювання,
4) ведення бухгалтерсько-податкової документації, на підставі art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
обробка даних необхідна для виконання юридичного обов'язку відповідно до ст. 74
Закону Про бухгалтерський облік та інші податки, строком на 7 повних років з моменту
закінчення календарного року,
5) претензії та захист від претензій, на підставі art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридично
обґрунтований інтерес адміністратора, який є захистом інтересів підприємця, до
закінчення терміну давності претензій або внесення ефективного заперечення.
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КАТЕГОРІЇ ОДЕРЖУВАЧІВ ДАНИХ
Одержувачами даних можуть бути особи наступних категорій:
1) адвокати, юрисконсульти, нотаріуси та інші особи, які надають послуги;
2) особи, уповноважені на підставі чинного законодавства (зокрема, суди та державні
органи);
3) бюро економічної інформації;
4) особи, які надають послуги в галузі інформаційних, платіжних, бухгалтерсько фінансових, аудиторських і контрольних, колекторських, поштових і кур'єрських послуг,
що діють за дорученням адміністратора.

ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ
У зв'язку з тим, що ми обробляємо Ваші персональні дані, Ви маєте право на:
1) запити на доступ до вашої особистої інформації,
2) запити на виправлення Ваших персональних даних,
3) запити на видалення або обмеження обробки Ваших персональних даних.

ПРАВО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Крім того, Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних у випадках,
зазначених у art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАТИ СКАРГУ
Якщо ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються не відповідно до вимог Закону, Ви
маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ АБО ДОБРОВІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДАНИХ
І НАСЛІДКАМИ ЇХ НЕДОТРИМАННЯ
В області обробки персональних даних для виконання правових зобов'язань, покладених на
адміністратора, зобов'язання надати дані є законодавчою вимогою. Для інших цілей надання
персональних даних є добровільним, але обов'язково для співпраці
з вашим роботодавцем або замовником. Без надання даних також неможливо виконати
зобов'язання, що випливають з угоди між сторонами співпраці.
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Клаузула для користувачів сайту на підставі art. 13 RODO (що подається в
разі збору даних від особи, якої дані стосуються)
Поважаючи Вашу конфіденційність і піклуючись про те, щоб Ви знали, як обробляються ваші
персональні дані, ми надаємо найбільш важливу інформацію, що відноситься до Регламенту ЄС
2016/679, званому загальним регламентом про захист даних („RODO”):

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Адміністратором Ваших персональних даних є GARANT STAY Halyna Levytska за адресою
ul. H. Modrzejewskiej 5, 35-328 Rzeszów, NIP: 813-379-95-84, REGON 382163619.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА
З усіх питань, пов'язаних із захистом персональних даних, можна зв'язатисяз адміністратором
за електроною адресою: biuro@garantstay.com

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ
Повідомляємо, що ваші персональні дані будуть оброблятися в наступних цілях:
1) Ведення веб-сайту і забезпечення безпеки та його належної роботи на основі:


art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (обробка даних необхідна для цілей, що випливають із законних
інтересів адміністратора по догляду за веб-сайтом),

2) Захист від претензій і запит претензій на основі:


art. 6 ust. 1 lit f RODO* (обробка даних необхідна для цілей, що випливають із законних
інтересів адміністратора, щоб піклуватися про імідж і захищати свої інтереси),

3) Вивчення ринку поведінки і переваг людей, які відвідують веб-сайт і клієнтів, поліпшення
функціонування сайту з метою надання результатів цих досліджень для поліпшення якості
послуг, що надаються на основі:


art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (обробка здійснюється на підставі згоди клієнта на технологію
cookies шляхом установки параметрів браузера).

КАТЕГОРІЇ ОДЕРЖУВАЧІВ ДАНИХ
Одержувачами

персональних

даних

є

постачальники

ІТ-послуг,

що

займаються

обслуговуванням і хостингом веб-сайту.
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ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ
У зв'язку з тим, що ми обробляємо Ваші персональні дані, Ви маєте право на:
1) запити на доступ до вашої особистої інформації,
2) запити на виправлення Ваших персональних даних,
3) запити на видалення або обмеження обробки Ваших персональних даних,
4) право відкликання згоди на обробку персональних даних.

ПРАВО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
Крім того, Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних у випадках,
зазначених у art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАТИ СКАРГУ
Якщо ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються не відповідно до вимог Закону, Ви
маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ АБО ДОБРОВІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДАНИХ
І НАСЛІДКАМИ ЇХ НЕДОТРИМАННЯ
Надання персональних даних є добровільним.
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