POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Hashares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Podstawa prawna:
Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i Aplikacji jest Hashares Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-724) ul. Chełmska 21 lok. 123,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788736, NIP: 5213867441, REGON: 383498552,
o kapitale zakładowym 5.000 PLN,
będąca jednocześnie właścicielem i operatorem Serwisu i Aplikacji.
Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez e-mail kontakt@hashares oraz
poprzez adres korespondencyjny podany powyżej.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna i okres przetwarzania:
1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Administratora w celu
umożliwienia użytkownikom Serwisu i/lub Aplikacji korzystania z Serwisu
www.hashares.com oraz Aplikacji mobilnej Hashares (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
świadczenia usługi promocji marki, reprezentowanej przez Użytkownika;
2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji
celów przetwarzania:
a) w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Aplikacji – poprzez okres korzystania z
Serwisu i/lub Aplikacji, aż do czasu zakończenia korzystania i usunięcia konta
użytkownika – po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w celu świadczenia Umowy / usługi przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub
do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
c) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze - do
czasu wypełnienia tych obowiązków;

d) w celach archiwizacyjnych i dowodowych w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń,
przez okres 3 lat od zakończenia świadczenia usług lub do czasu przedawnienia
roszczeń.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania
tych danych będzie brak możliwości świadczenia usługi drogą elektroniczną.
4. Kategorie przetwarzanych danych:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:
a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu
5. Źródło pochodzenia danych:
Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą.
6. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych
danych będzie brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, podanie danych osobowych jest
zawsze dobrowolne, a zgoda może być odwołania w każdym czasie.
7. Okres przez który dane będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi
lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu
przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych– do czasu odwołania
zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i
zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
8. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
pocztowe na rzecz Administratora danych.
9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
10. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora) wobec ich
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie
może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub
własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza
kopia danych jest bezpłatna.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

