Polityka prywatności serwisu TAKETASK

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu
TakeTask.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Spółka TakeTask S.A.
z siedzibą w z siedzibą w Warszawie [02-078, ulica Krzywickiego 34], wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, Wydział XII pod numerem KRS 0000660992, NIP 7010661037, REGON
366478643;
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.
4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Publikowane przez serwis zdjęcia wraz z informacjami nie będą zawierały wizerunków ani
danych dotyczących osób fizycznych, a samego adres nieruchomości, zgodnie z definicją
danych osobowych zawartą w art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r.
poz. 922, nie identyfikuje osoby fizycznej. W opracowanej bazie danych nie udostępniamy
też informacji dotyczących osób fizycznych, tj. nie określamy ani nie sugerujemy danych
właścicieli nieruchomości, ich ewentualnych najemców czy też osób je zamieszkujących.
8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

