
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
WIOSKA WAKACYJNA RADAWA

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż największym aktywem naszej firmy są nasi Klienci Mojainwestycja.pl
Sp.  z  o.o.  dokłada  szczególnej  staranności,  aby  zapewnić  Państwu  stosowną  ochronę
prywatności  oraz  bezpieczeństwo  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  i  będzie
działać zgodnie z niniejszą Polityka prywatności. 

Administratorem danych osobowych klientów jest 

Mojainwestycja sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (ul. Kwiatkowskiego 38/44, Rzeszów 35-
311),  NIP:  813-384-19-61,  REGON: 386639585,  zarejestrowana przez  Sąd Rejonowy w
Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  numer  KRS:
0000852381 (dalej: Mojainwestycja) i zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych
klientów z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, w szczególności
z zasadami poufności, integralności i minimalizacji przetwarzania. 

Nasze dane kontaktowe

W  razie  jakichkolwiek  dodatkowych  pytań  dotyczących  ochrony  Państwa  prywatności,
prosimy  o  kontakt.  Wszelkie  dane  kontaktowe  Mojainwestycja  wskazane  są  na  stronie
internetowej  www.wioska-wakacyjna.pl (dalej:  Strona)  w zakładce KONTAKT. Dodatkowo
wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom utworzyliśmy również specjalny adres email za
pośrednictwem  którego  będziemy  starać  się  rozwiązywać  wszelkie  kwestie  związane  z
przetwarzaniem  przez  nas  Państwa  danych  osobowych.  Zachęcamy  do  kontaktu  pod
adresem: biuro@wioska-wakacyjna.pl .

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przed udostępnieniem nam jakichkolwiek danych osobowych rekomendujemy  zapoznanie
się  z  treścią  Polityki  Prywatności,  przy  czym  korzystanie  z  aktywnego  formularza
kontaktowego nie jest możliwe przed uprzednim potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją
treści Polityki Prywatności.

Zbierane  przez  nas  dane  osobowe  różnią  się  w  zależności  od  celu  ich  zbierania  oraz
momentu  ich  pozyskania.  Mojainwestycja pozyskuje  Państwa  dane  osobowe  w  celu
świadczenia  na Państwa  rzecz  usług,  windykacyjnym,  rozpatrywania  reklamacji,  reklamy
produktów i usług, archiwizacyjnym oraz porządkowym. 

Formularz kontaktowy

Podczas  inicjowanego  przez  Państwa  kontaktu  z  Mojainwestycja za  pomocą aktywnego
formularza  kontaktowego  Mojainwestycja pozyskuje  następujące  Państwa  dane:  imię,
nazwisko, adres email, telefon.
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Poczta elektroniczna

Podczas inicjowanego przez Państwa kontaktu z  Mojainwestycja za pomocą poczty email
Corees uzyskuje dostęp do Państwa adresy mailowego, chyba że samodzielnie podejmiecie
Państwo decyzję o udostępnieniu nam dodatkowych danych.

Poczta tradycyjna

Podczas  inicjowanego  przez  Państwa  kontaktu  z  Mojainwestycja za  pomocą  poczty
tradycyjnej lub osobiście Mojainwestycja uzyskuje dostęp wyłącznie do danych osobowych,
co do których samodzielnie podejmiecie Państwo decyzję o udostępnieniu.

Zawarcie i realizacja umowy

W celu zawarcia  z nami Umowy konieczne jest  aby udostępnili  nam Państwo zgodne z
prawdą i nie naruszające praw osób trzecich dane niezbędne do realizacji umowy, w tym
wystawienia stosownej faktury VAT, tj.:

• Imię  i  nazwisko  (w  przypadku  konsumenta)  albo  firmę  (w  przypadku  klienta
biznesowego;

• Główny  adres  miejsca  wykonywania  działalności  gospodarczej  lub  siedziby
(wyłącznie w przypadku klientów biznesowych);

• Adres korespondencyjny (wyłącznie w przypadku konsumenta);

• Numer NIP (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych);

• Adres email;

• Telefon kontaktowy; 

• stanowisko (wyłącznie w przypadku klientów biznesowych lub osób działających w
ich imieniu);

Mojainwestycja ma prawo kontaktować się z Państwem za pośrednictwem podanych przez
Was danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu email celem realizacji Umowy. 

Podstawy prawne i sposoby przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Corees w celu:

a) świadczenia  na Państwa rzecz usług – podstawą przetwarzania  jest  niezbędność
przetwarzania do zawarcia lub wykonania obowiązków wynikających z zawieranej z
Państwem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), 

b) windykacyjnym  -  podstawą  przetwarzania  jest  niezbędność  przetwarzania  do
realizacji  prawnie  uzasadnionego interesu Mojainwestycja,  jakim jest  dochodzenie
roszczeń i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1f RODO), 

c) rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  Mojainwestycja,  jakim  jest  obsługa
procesu reklamacyjnego (art. 6 ust. 1f RODO), 

d) reklamy produktów i usług – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust.
1a RODO), 

e) archiwizacyjnym  -  podstawą  przetwarzania  jest  niezbędność  przetwarzania  do
realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  Mojainwestycja  jakim  jest  prowadzenie
bazy Klientów, którym Mojainwestycja może odmówić obsługi zgodnie z pkt. IV ust.
13 i 14 Regulaminu (art. 6 ust. 1f RODO), 

f) porządkowym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie  uzasadnionego  interesu  Mojainwestycja,  jakim  jest  zapewnienie
bezpieczeństwa osób i mienia w ramach świadczonych przez Mojainwestycja usług
(art. 6 ust. 1f RODO). 

Udostępnienie Danych Osobowych Podmiotom Trzecim

Odbiorcami udostępnionych nam danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami
w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (w tym jeśli będzie to wynikało



ze specyfiki konkretnej umowy Partnerzy), którym dane te zostały powierzone zgodnie z art.
28  ust.  3  RODO  lub  udostępnione  na  mocy  innych  przepisów prawa  (np.  upoważnieni
pracownicy  lub  współpracownicy,  dostawcy usług  IT  takich  jak  hosting,  oprogramowanie
oraz przestrzeń serwerowa, biuro rachunkowe, podmioty zapewniające wsparcie w zakresie
prowadzenia Strony oraz szeroko rozumianego działania narzędzi informatycznych, organy
administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi). 

Konsekwencje braku udostępnienia danych

Skorzystanie z naszych usług jest dobrowolne i całkowicie zależnie od Państwa woli, ale aby
z nich skorzystać musicie Państwo udostępnić nam wskazane powyżej dane, inaczej np. nie
będziecie w stanie podpisać z nami Umowy, wysłać zapytania za pośrednictwem formularza
kontaktowego.  Niektóre  Państwa  dane  osobowe  są  konieczne  do  realizacji  obowiązków
prawnych ciążących na Mojainwestycja.

Przysługujące Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa
danych osobowych 

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  osobom,  których  dane  przetwarzamy  przysługują
następujące uprawnienia:

 prawo do informacji o zakresie, źródle i sposobie przetwarzania ich danych osobowych;

 prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Mojainwestycja oraz do
sprostowania danych osobowych, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne;

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych:

o jeżeli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

o jeżeli  przetwarzanie  następuje  przez  czas dłuższy  niż  niezbędny do realizacji
celu, dla którego zostały zgromadzone; 

o jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a klient ją wycofał;

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: 

o dane osobowe są przetwarzane przez Mojainwestycja niezgodnie z prawem; 

o dane osobowe są niepoprawne;

o klient zobowiązuje Mojainwestycja do ich przechowywania, aby umożliwić sobie
ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami; 

o klient  zgłosił  sprzeciw wobec  wykorzystywania  jego  danych  osobowych  przez
Mojainwestycja;

 prawo żądania kopii danych osobowych przekazanych Mojainwestycja przygotowanej w
powszechnie stosowanym formacie elektronicznym. 

 prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych
osobowych.

Jednocześnie  informujemy,  że  w przypadku  naruszenia  przez  Mojainwestycja  przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych klientom przysługuje prawo złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://uodo.gov.pl ). 

Każda  osoba  ma  prawo  żądania,  by  Mojainwestycja  przesłał  przetwarzane  przez  nas
Państwa  dane  osobowe  bezpośrednio  innemu administratorowi,  o  ile  jest  to  technicznie
możliwe oraz nie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. 

Okres przechowywania danych osobowych

Mojainwestycja  przechowuje  pozyskane  dane  osobowe  przez  różny  okres  czasu  w
zależności od celu ich przetwarzania i tak: a. przez okres trwania Umowy, a następnie przez
okres 6 lat od momentu zakończenia trwania Umowy; b. do czasu wygaśnięcia roszczeń
Mojainwestycja  względem Państwa; c.  do czasu przedawnienia Pańśtwa roszczeń; d. do
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czasu cofnięcia  przez Pańśtwa zgody;  e.  przez 10 lat  od dnia zarchiwizowania;  f.  przez
okres 30 dni w przypadu przetwarzania w celach porządkowych.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Uzyskane  dane  osobowe  nie  są  przekazywane  przez  nas  poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Informujemy,  że  nie  stosujemy  technik  służących  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowania. 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Mojainwestycja  nigdy  nie  prosi  o  podanie  jakichkolwiek  danych  osobowych  poza
wskazanymi  w  Polityce,  a  także  nie  przekazuje,  nie  sprzedaje,  ani  nie  użycza
zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne ze względu
na świadczone przez nas usługi lub obowiązujące przepisy prawa lub za Państwa wyraźną
zgodą lub na Państwa życzenie. Powierzając Państwa dane osobowe podmiotom trzecim
wybieramy te, które dają rękojmie legalnego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych
osobowych.

Mojainwestycja  przetwarza  dane  osobowe  w  sposób  zapewniający  odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Mojainwestycja dba, aby dane osobowe były:

 przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą;

 zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane („minimalizacja danych”); 

 prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

Osoby  udostępniające  nam  jakiekolwiek  dane  osobowe  proszone  są  o  niezwłocznie
zawiadomienie nas o:

 wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem z naszych usług, Strony,
a mogących skutkować naruszeniem udostępnionych przez niego danych osobowych;

 wszelkich  innych  stwierdzonych  przez  tą  osobę  naruszeniach  zasad  bezpieczeństwa
związanych z korzystaniem z naszych usług, Strony.

Zmiany Polityki prywatności

Mojainwestycja  jest  uprawniona  do zmiany Polityki  prywatności,  w szczególności  w celu
zapewnienia realizacji obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian
aktualizacyjnych wobec zmiany funkcjonowania Mojainwestycja.

Zmiana Polityki prywatności nastąpi poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na
Stronie.

Mojainwestycja  powiadomi  użytkowników  o  wprowadzonych  zmianach  oraz  dacie  ich
wejścia w życie poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na Stronie internetowej, z
co  najmniej  7  dniowym  wyprzedzeniem  przed  wejściem  w  życie  tych  zmian  wskazując
zaktualizowany tekst Polityki prywatności. 



Korzystanie  z  funkcjonalności  dostępnych  za  pośrednictwem  strony  internetowej
dokonywane  po  zmianie  Polityki  prywatności  oznacza  akceptację  nowej  treści  Polityki
prywatności.
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