
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych

Administratorem twoich danych osobowych jest Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.

Piwna 25/20, 30-527 Kraków, KRS: 0000809392; NIP: 6793191362; REGON: 384653109 (dalej

jako: SIMPL).

Kontakt z SIMPL jest możliwy poprzez: 

a) adres korespondencyjny: Simpl sp. z o.o. z, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków; 

b) adres e-mail: info@simpl.rent 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

1) Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail będą przetwarzane w

konsekwencji wyrażonej przez Ciebie zgody na wysyłanie Ci informacji handlowych

związanych ze świadczonymi przez SIMPL usługami oraz kontakt w celach

marketingowych - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji naszego

uzasadnionego interesu polegającego na wysyłce informacji handlowych zgodnie z

wyrażoną przez Ciebie zgodą i promowaniu naszych usług.

2) Twoje dane osobowe wskazane w pkt. 1 powyżej możemy przetwarzać także w

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu

polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed

roszczeniami. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO tj. na podstawie naszego

uzasadnionego interesu polegającego na wysyłce informacji handlowych będą przetwarzane

do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane

przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z zabezpieczeniem

lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

będą przetwarzane maksymalnie przez 6 lat od dnia zakończenia korzystania z usługi, z którą
wiążą się te dane osobowe.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM 

SIMPL powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi na

jego rzecz związane z prowadzeniem serwisu Simpl.rent, zawieraniem i realizacją umów oraz

ich obsługą tj. w szczególności operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym obsługę
księgową i prawną oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym usługi hostingowe, w tym



w związku z realizacją kontaktów biznesowych Simpl sp. z o.o. korzysta m.in. z narzędzia

Google Forms dostarczanego przez Google LLC.

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

Informacje o przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

wskazane są w pkt. V Polityki prywatności zamieszczonej w Serwisie simpl.rent pod

adresem: https://simpl.rent/polityka-prywatnosci.pdf 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Masz prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach

przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a

także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów SIMPL (chyba że dalsze

przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach

określonych w RODO. 

Możesz skorzystać z ww. praw poprzez pisemny kontakt z SIMPL i przesłanie żądania z

dopiskiem „Ochrona danych osobowych” na adres siedziby SIMPL tj. Simpl sp. z o.o. z, ul.

Piwna 25/20, 30- 527 Kraków albo kontakt mailowy na adres e-mail: info@simpl.rent. 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa twoich danych oraz praw osób, których

dane dotyczą znajdują się w pkt. VII Polityki prywatności w Serwisie simpl.rent dostępnej

pod adresem: https://simpl.rent/polityka-prywatnosci.pdf 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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