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Polityka prywatności UniVibe Sp. z o.o. 
 
 

1. Klauzula informacyjna dla Klientów UniVibe Sp. z o.o. 
 

 
 

UniVibe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel strony internetowej www.g4.rent, darzy swoich Klientów, 
Użytkowników stron internetowych oraz Partnerów biznesowych należytym szacunkiem i przykłada istotną wagę do 
respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.  

Dlatego też w zakresie prowadzonej przez nas działalności gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej 
zrozumieć potrzeby naszych Klientów i Użytkowników naszych serwisów online i bezustannie dostosowywać nasze strony 
internetowe, ich funkcjonalność i ergonomię, a także świadczone usługi do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między 
innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym dane osobowe. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad 
i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę 
Prywatności. 

Zbieramy zarówno dane osobowe jak i inne dane nie posiadające takiego statusu. Gromadzenie danych odbywa się, w 
zależności od rodzaju danych, z inicjatywy  właściciela danych lub automatycznie. Korzystając w jakikolwiek sposób z 
naszych stron internetowych akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa firmy: UniVibe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres: Ul. Sarmacka 1/19, 02-972 Warszawa 

Dane rejestrowe: NIP: 951-250-58-31; REGON: 386795807; KRS: 0000853684 

Kapitał zakładowy: 400.000,00 zł 

Dane kontaktowe: mail: info@g4.rent; tel. 510 510 092; www.g4.rent 

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji umowy 
najmu, współpracy z Partnerem w zakresie nabycia i następnie wynajęcia przedmiotu najmu, udzielenia zabezpieczenia, a także 
udzielania odpowiedzi na zapytania i prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążącego na nas obowiązku 
prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów 
polegających na: dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, przetwarzaniu danych w 
celach analitycznych, statystycznych, badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy najmu. Niepodanie 
danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości zawarcia tej umowy, możliwości otrzymywania informacji 
o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora, kontaktu i prowadzenia korespondencji. 

4. ZAKRES DANYCH 
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W przypadku danych osobowych zbieranych w związku z umową najmu zakres ten może obejmować: adres zamieszkania, adres dostawy, 
imię i nazwisko Najemcy, jego PESEL, NIP, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres email, 
wiek, informację o stanie zadłużenia, o jego wiarygodności kredytowej, dane identyfikacyjne karty kredytowej, nr ID, nr rachunku 
bankowego, data urodzenia, alternatywny adres pobytu lub przechowywania Przedmiotu Najmu. W pozostałych przypadkach mogą to 
być dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. 

5. OKRES PRZETWARZANIA 

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w 
którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania, ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub 
obrony ewentualnych roszczeń, cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, zostanie przyjęty 
Państwa sprzeciw wobec przetwarzania. 

6. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą Partnerzy, od których zostanie nabyty Przedmiot Najmu, a także podmioty realizujące świadczenia 
związane z realizacją umowy, takie jak w szczególności: firmy kurierskie, przewoźnicy, serwisanci, firmy ubezpieczeniowe, instytucje 
finansowe, firmy szkoleniowe. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora 
świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom 
archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym a także innym podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

7. PROFILOWANIE 

W procesie analizy ryzyka przed zawarciem umowy najmu, Administrator profiluje potencjalnego Klienta, na podstawie danych, które 
podaje we wniosku o zawarcie umowy najmu, własnych danych historycznych oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł na 
podstawie udzielonych pełnomocnictw przez potencjalnego Klienta. W oparciu o te informacje Administrator określa profil osobowy 
Klienta pod względem możliwości zaoferowania usług, czyli przetwarza w ten sposób dane osobowe potencjalnego Klienta na potrzeby 
oceny jego wiarygodności finansowej i sytuacji ekonomicznej, a w rezultacie do oceny możliwości zawarcia umowy najmu. Decyzje o 
zawarciu umowy i zaoferowaniu Klientowi usługi bądź odpowiedzi odmownej są podejmowane automatycznie, w oparciu o własny model 
scoringowy i ocenę ryzyka. Profilowanie i podejmowanie decyzji w sposób automatyczny, do celów wiarygodności finansowej 
potencjalnego Klienta, jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy najmu z Administratorem. Aby zilustrować znaczenie i 
przewidywane konsekwencje przetwarzania tego rodzaju danych, Administrator wyjaśnia, że podanie nieprawdziwych lub błędnych 
danych osobowych (korporacyjnych, teleadresowych), a także danych finansowych – np. informacji związanych z historią kredytową, 
aktualnym stanem zadłużenia), które w ocenie Administratora nie spełniają kryteriów akceptowalnego ryzyka spłaty zobowiązań, może 
skutkować odmową zawarcia umowy najmu. W sytuacji udzielenia automatycznej odmowy zawarcia umowy, potencjalnemu Klientowi 
przysługuje prawo zgłoszenia żądania do sprawdzenia poprawności działania automatycznego profilowania i podejmowania decyzji. 
Klient, składając żądanie wyjaśnienia tej kwestii, może podać informacje, które w jego opinii uzasadniają nietrafność oceny dokonanej 
przez Administratora. Żądanie można kierować do Administratora na wskazane dane adresowe w pkt 1. 

 

8. UPRAWNIENIA 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) 
swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, sprzeciwu wobec przetwarzania 
do celów marketingu bezpośredniego, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących uprawnień otrzymają Państwo kontaktując się z nami poprzez adres: 
info@g4.rent. Adres ten możecie Państwo wykorzystać także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu. 

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. 
obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowych. 

10. PLIKI COOKIES 



  

 
 
UniVibe Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 1/19 
02-972 Warszawa  

 
+48 510 510 092 
www.g4.rent 
info@g4.rent  

 
KRS: 0000853684 
NIP: 9512505831 
REGON: 386795807 
  

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są wykorzystywane w 
celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych. 
Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich 
funkcjonalności. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez nas do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie 
musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 
Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Cookies w żaden sposób nie niszczą 
ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkowników, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego 
wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy 
korzystania z serwisów. W ramach naszych stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

• niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na naszych stronach internetowych, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; 

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 
• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; 
• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu 

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 
internetowej itp.; 

• reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 
zainteresowań. 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Administratorem 
reklamodawców oraz partnerów. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z naszych stron Internetowych, a 
Administrator informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz 
o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień 
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi 
poprawne działanie stron internetowych w pełnym zakresie. 

11. AKCEPTACJA PLIKÓW COOKIES 

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez 
odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies 
lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu takich informacji, co oznacza zgodę na otrzymywanie i 
wykorzystywanie przez Administratora cookies w sposób opisany powyżej. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji 
przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia ze stroną internetową i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. 
Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, 
oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o 
czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie: 

• Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka   
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647   
• Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html 
• Microsoft EDGA: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy   

 
 

2. Klauzula informacyjna dla Kontrahentów UniVibe Sp. z o.o. 
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest UniVibe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i 
adresem ul. Sarmacka 1/19, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000853684, NIP: 9512505831. 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując 
się z Administratorem w następującej formie: 

a. telefonicznie, pod numerem telefonu: 510 510 092; 
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@g4.rent; 
c. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora: UniVibe sp. z o.o., ul. Sarmacka 1, 02-972 Warszawa. 

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

a. obsługa korespondencji z kontrahentami, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez administratora lub osobę trzecią; 

b. realizacja umów z kontrahentami (osobami prawnymi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią; 

c. realizacja umów z klientami (osobami fizycznymi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO - czynności zmierzające 
do zawarcia umowy, umowa o świadczenie usług; 

d. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów - podstawa przetwarzania: art. 
6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią 

4. ODBIORCY DANYCH 

a. zewnętrzni usługodawcy w zakresie oprogramowania informatycznego (księgowości, oprogramowania G4) 
b. zewnętrzny usługodawca w zakresie hostingu poczty e-mail 
c. zewnętrzny usługodawca hostingu systemu G4R  
d. upoważnieni pracownicy 
e. bank 
f. Poczta Polska, firmy kurierskie 
g. firma windykacyjna 
a. firmy doradcze i szkoleniowe 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. 
obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowych. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, w przypadku prowadzenia korespondencji; po tym 
czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od zakończenia korespondencji); 

b. do zakończenia umowy, po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (przez 
3 lata) oraz 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Ma Pani/Pan prawo do: 
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. prawo do usunięcia danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora odbywa się z naruszeniem prawa. 

8. PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – 
wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu prawnie uzasadnione interesy Administratora. 
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9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje 
wywołujące wobec Pana/i skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/ią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 
Zmiany polityki prywatności 

Oferta Administratora będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania 
związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, 
wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. O zmianach tych Administrator poinformuje na swoich stronach 
internetowych. 


