W niniejszym dokumencie zostały przedstawione reguły w zakresie gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych Klientów przez Rent Like Home zgodnie z:
 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późn.
zm.),
 ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144
poz. 1204 z późn. zm.),
 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z
późn. zm.).
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności lub polityki
dotyczącej plików „Cookies”, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres
biuro@rentlikehome.com.
Polityka Prywatności
Rent Like Home
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
 „Kliencie” należy przez to rozumieć: osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 k.c.,
która drogą elektroniczną, bądź drogą telefoniczną, zawarła umowę o najem krótkoterminowy
lokalu oferowany przez Rent Like Home.
 ”Rent Like Home” należy przez to rozumieć: Lloyd Apartments Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598008, NIP: 6762500419, REGON:
363581493, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł,


„Serwisie
Internetowym”
należy
przez
to
rozumieć
stronę
internetową:
www.rentlikehome.com, której właścicielem jest Rent Like Home oraz zawartą na niej
platformę rezerwacyjną,

 „Regulaminie” należy przez to rozumieć: „Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego
najmu lokalu Rent Like Home” dostępny na stronie internetowej www.rentlikehome.com,
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach serwisu
internetowego jest: Lloyd Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28, 31-010
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000598008, NIP: 6762500419, REGON: 363581493, o kapitale zakładowym w wysokości
5000 zł.

3. Dane osobowe Klienta, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późn. zm.) przetwarzane są przez Administratora
Danych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 tej ustawy.
4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych tworzą zbiór danych, w rozumieniu
art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z
późn. zm.).
5. Klienci serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Administratora Danych w celach świadczenia usług oraz w celach marketingowych.
6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Wymagane od Klienta dane osobowe są
niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i są to: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej, numer telefony kontaktowego, nr PESEL.
7. Przekazywane przez Klientów dane osobowe są wykorzystywane do realizacji umów o najem
krótkoterminowy, dla celów księgowych, a także w przypadku wyrażenia na to zgody przez
Klienta lub osobę korzystającą z serwisu internetowego do prezentowania ofert drogą
elektroniczną.
8. Dane Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
9. Osoby korzystający z serwisu internetowego pozostają anonimowe do momentu wypełnienia
formularza rezerwacji lokalu, o którym mowa w Regulaminie, bądź wyrażenia zgody na
otrzymywanie ofert drogą elektroniczną.
10. Do momentu wypełnienia formularza rezerwacji lokalu przez Klienta, gromadzone są wyłącznie
informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów
technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym, a także do celów
statystycznych.
11. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wypełnieniem formularza rezerwacji i przekazaniem
danych osobowych, które są niezbędne do realizacji oferowanych usług.
12. Wypełniając formularz rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z
późn. zm.).
13. Dane Klientów przechowywane są w ściśle określonych pomieszczeniach i mają do nich dostęp
wyłącznie upoważnione osoby, zobowiązane do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych i
informacji. Rent Like Home zabezpiecza gromadzone dane stosując odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004
nr 100 poz. 1024).
14. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.1997.133.883 z późn. zm.) Klient, który przekazał swoje dane osobowe poprzez formularz
rezerwacji lub telefonicznie, przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych,
poprawiania w nich błędów oraz żądania ich usunięcia.
15. Serwis internetowy Rent Like Home może zawierać odnośniki do innych serwisów
internetowych, za których politykę prywatności i politykę dotyczącą plików „Cookies”, nie
odpowiada.

Polityka dotycząca polików „Cookies”
1. Poprzez plik „Cookies” należy rozumieć plik tekstowy zapisywany na urządzeniu osoby
korzystającej z serwisu internetowego za pomocą przeglądarki internetowej.
2. W plikach „Cookies” nie są gromadzone żadne informacje osobowe, a jedynie historia
przeglądania strony, wykorzystywana w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron
internetowych, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji osoby korzystającej i
jej odpowiedniego wyświetlenia, tworzenia statystyk niezbędnych do optymalizacji walorów
użytkowych stron internetowych.
3. W ramach serwisu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików „Cookies”: sesyjne oraz stałe.
 pliki „Cookies” sesyjne są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym osoby
korzystającej z serwisu internetowego, do czasu jego opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki
internetowej,
 pliki „Cookies” stałe są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z
serwisu internetowego przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia z
urządzenia.
4. Rent Like Home oświadcza, że współpracuje z sieciami reklamowymi, które mogą kierować
reklamy Rent Like Home do osób, które odwiedziły serwis internetowy.
5. Osoba korzystająca z serwisu internetowego może w ustawieniach przeglądarki internetowej
dokonać zmian dotyczących akceptacji nowych plików „Cookies”, uzyskiwania informacji o
otrzymaniu nowych plików „Cookies”, jak również może całkowicie wyłączyć możliwość
przechowywania plików ”Cookies” na urządzeniu.
6. Brak obsługi plików „Cookies” przez przeglądarkę internetową może skutkować nieprawidłowym
funkcjonowaniem niektórych funkcji serwisu internetowego.

