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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ: 
1. Персональні дані, надані Вами при реєстрації на www.unibase.pl і укладення договору 
оренди (зокрема, ім'я, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, посвідчення 
особи або паспорт) обробляються Товариство з обмеженою відповідальністю NNS, з 
місцезнаходженням у Кракові на вул. Радзивілловській 29/7, 31-026 Краків (ul. 
Radziwiłłowskа 29/7, 31-026 Kraków), вписаним до реєстру підприємців Районним судом 
для Кракова-Сьрудмєсьцє в Кракові, XI Господарчий Відділ Національного Судового 
Реєстру під номером KRS 000055860, котре має NIP (Номер податкової ідентифікації): 
6772389202, REGON (Реєстр національної економіки): 361526892 ( "Адміністратор 
даних"), тел .: +48 31 728 37 31, адреса електронної пошти : kontakt@unibаse.pl 
 
2. Підставою для обробки вищезазначених даних є:  
а. необхідність виконання договору, стороною котрого Ви є або початок дій за Вашою 
вимогою перед піписанням договору (ст. 6 абзац 1 літ. б Загального регламенту захисту 
даних (GDPR) - наприклад, оформлення бронювання, виконання договору оренди; 
б. необхідність виконання правового обов'язку Адміністратора (ст. 6 абзац 1 літ. в 
Загального регламенту захисту даних (GDPR)) - наприклад, сплата податку від 
реалізованого договору. 
в. Ваша згода (ст. 6 абзац 1 літ. а Загального регламенту захисту даних (GDPR). 
 
3. Метою обробки є: 
а. вжиття заходів для укладення договору (оформлення Вами бронювання); 
б. виконання договору та початок дій, пов'язаних із укладеним договором, зокрема, 
його припиненням (наприклад, депозит, інші розрахунки); 
в. проведення маркетингової діяльності (зокрема, підписка на отримання новин) - лише 
якщо Ви згодні на це. 
 
4. Надані Вами персональні дані будуть зберігатися протягом часу, необхідного для 
здійснення діяльності, зазначеної у пункті 3 вище та протягом 10 років після її 
завершення, якщо чинне законодавство не вимагає від Адміністратора даних 
зберігання персональних даних більш тривалий строк. 
 
5. Ви не зобов'язані надавати такі дані. Надання цих даних не є обов'язковим згідно із 
законодавством чи договором. Ненадання цієї інформації може призвести до 
нездатності прийняття заходів щодо укладення договору, неможливості реалізації цього 
договору і вживання заходів, пов'язаних з ним, а також виконання юридичних 
зобов'язань, покладених на Адміністратора. 
 
6. Одержувачі персональних даних це: органи, що надають послуги Адміністратору 
(наприклад, бухгалтери, ІТ, юридичні особи), державні органи тощо. 
 
7. Ви маєте право: 
а. відкликати свою згоду в будь-який час (але це не впливає на законність обробки 
персональних даних перед відкликанням згоди і законність обробки персональних 
даних на інших законних підставах, ніж згода); 
б. заперечувати проти обробки Ваших персональних даних; 
в. вимагати доступу до Ваших персональних даних, виправляти та видаляти їх та 
вимагати обмеження обробки персональних даних та їх передачі; 
г. подати скаргу до контролюючого органу. 
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PКУКИ (Cookies) 
1. Cookies це невеликі файли (особливо текстові), що містять інформацію, необхідну для 
належного використання сайту www.unibase.pl („Сайт”), які зберігаються на кінцевому 
пристрої (компютері, планшеті, смартфоні тощо) під час Вашого користування Сайтом. 
 
2. Файли cookie використовуються, зокрема для: 
а. запам’ятовування даних входу (для того, щоб не вводити логін та пароль кожного разу); 
б. збір статистичних даних (використовується для розробки та вдосконалення Сайту 
відповідно до уподобань клієнтів); 
 
3. Файли cookie не містять даних, котрі можуть ідентифікувати особу, що використовує 
Сайт. Ці файли не є шкідливими для вашого пристрою та не змінюють його настройки та 
настройки програмного забезпечення. 
 
4. Під час використання Сайту використовуються такі типи файлів cookie: 
а. сесійні файли cookie - тимчасові файли, що зберігаються у Вашому пристрої, до виходу з 
Сайту; 
b. постійні файли cookie - зберігаються у вашому пристрої протягом часу, вказаного в 
параметрах цих файлів, або до їх видалення; 
 
5. Під час Вашого користування Сайтом використовуються файли cookie, які мають такі 
функції: 
а. необхідні для роботи Сайту - ці файли дозволяють йому правильно функціонувати, 
входити в систему, здійснювати навігацію та здійснювати бронювання. Без їхнього їх  
збереження на своєму пристрої, використання Сайту є неможливе; 
б. забезпечення безпеки операцій, що здійснюються на Сайті, - відсутність цих файлів 
вчинить виконання транзакції неможливими; 
в. статистичні - дозволяють збирати статистичну інформацію про те, як ви використовуєте 
Сайт; 
г. функціональні - файли, які дозволяють запам'ятати налаштування та параметри. 
Зберігаючи ці файли на Вашому пристрої, не потрібно буде щоразу вводити логін та 
пароль; 
д. соціальних мереж - файли, які дають можливість інтеграції сайтів соціальних мереж 
(зокрема, Facebook), які Ви використовуєте, з Сайтом; 
 
6. Налаштування веб-переглядача зазвичай дозволяють зберігати файли cookie за 
замовчуванням. Якщо Ви не погоджуєтеся зберігати файли cookie, вам слід змінити 
налаштування Вашого веб-переглядача. Зміни можуть полягати на незбереженні файлів 
cookie або інформування Вас кожного разу про їх збереження. Ви також можете вручну 
видалити файли cookie з Вашого пристрою. Докладна інформація про можливості та 
способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях та розділі „Довідка" в веб-
переглядачі. Зверніть увагу, що обмеження використання файлів cookie можуть заважати 
або запобігати використанню Веб-сайту. 
 
Кінцева інформація 
У разі будь-яких сумнівів щодо обробки персональних даних, використання сайту або його 
роботи (зокрема, використання файлів cookie), звертайтеся за електронною адресою: 
kontakt@unibase.pl 
 


