
Osoby rezerwujące stolik

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hub Praga Sp. z o.o. , z siedzibą
w Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 22/lu1. . Hub Praga Sp. z o.o., wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000870116, NIP: 5242910062, REGON:
387613270

Można się z nami kontaktować:

● listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
● telefonicznie, pod nr. telefonu: (+48) 570 610 550
● mailowo, przesyłając korespondencję na adres: hello@hub-praga.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

● dokonania rezerwacji, w związku zawarciem z nami umowy lub też czynności
zmierzającej do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,

● realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO
wynikającego z przepisów podatkowych oraz Kodeksu Cywilnego,

● przesyłania informacji o organizowanych akcjach promocyjnych, w przypadku
wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO,

● zapewniania bezpieczeństwa, jeżeli udzieli nam Pan/Pani informacji na temat alergii
pokarmowych będziemy przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z
art. 9 ust. 2 lit a RODO,

● w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO,
takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami, potwierdzenie rezerwacji oraz
kontakt w związku z rezerwacja.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria
prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku
ze świadczeniem usług:

● biura rachunkowego, hostingowych, informatycznych, w tym dostawcy
oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych, menadżerskich.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

● do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie danych
wykorzystywanych do przesyłania informacji handlowych oraz do czasu realizacji
usługi w zakresie danych szczególnej kategorii, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani
zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii.



● do czasu realizacji usługi,
● 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują

przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z 74 Ustawy o
Rachunkowości,

● do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,
● prawo do sprostowania,
● prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania

jest zgoda,
● prawo ograniczenia przetwarzania,
● prawo wniesienia sprzeciwu,
● prawo do usunięcia danych,
● prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

● prawo wniesienia skargi do UODO ( Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia
z nami korespondencji.

 

Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym

Administrator Danych Osobowych

2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hub Praga Sp. z o.o. , z siedzibą
w Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 22/lu1. . Hub Praga Sp. z o.o., wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000870116, NIP: 5242910062, REGON:
387613270

Można się z nami skontaktować:

● listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
● telefonicznie, pod nr. telefonu: (+48) 570 610 550,
● mailowo, przesyłając korespondencję na adres hello@hub-praga.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:



● niezbędnym do realizacji umowy w związku z zakupem usługi, zgodnie 6 ust 1 lit b
RODO,

● realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO,
wynikającego z art. 74 Ustawy o Rachunkowości – przechowywanie dokumentacji
księgowej oraz Kodeksu Cywilnego,

● realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich
jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w przypadku konieczności
doprecyzowania szczegółów dotyczących zamówienia lub w celu zapewnienia
najwyższej jakości obsługi,

● przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w
przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być dostawcy usług pocztowych, Urząd
Skarbowy, podmioty obsługujące transakcje płatnicze, bank, kancelaria prawna w przypadku
wystąpienia roszczeń, oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem
usług:

● biura rachunkowego,
● hostingowych,
● informatycznych, w tym dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych,
● menadżerskich.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

● do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych,
● 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują

przepisy prawa, licząc od dokonania zakupu, zgodnie z 74 Ustawy o Rachunkowości,
● do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,
● prawo do sprostowania,
● prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy

prawnej,
● prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie

udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
● prawo ograniczenia przetwarzania,
● prawo wniesienia sprzeciwu,
● prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

● prawo wniesienia skargi do UODO ( Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.



Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych
usług.

 

Osoby dla których zakupiona została usługa w sklepie internetowym

Administrator Danych Osobowych

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hub Praga Sp. z o.o. , z siedzibą
w Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 22/lu1. . Hub Praga Sp. z o.o., wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000870116, NIP: 5242910062, REGON:
387613270

Można się z nami skontaktować:

● listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
● telefonicznie, pod nr. telefonu: (+48) 570 610 550,
● mailowo, przesyłając korespondencję na adres hello@hub-praga.pl

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, inne dane podane przez zamawiającego)
mogliśmy uzyskać od osoby, która zakupiła dla Pana/Pani voucher w naszym sklepie
internetowym.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

● niezbędnym do realizacji umowy w związku z zakupem usługi, zgodnie 6 ust 1 lit b
RODO,

● realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO,
wynikającego z art. 74 Ustawy o Rachunkowości – przechowywanie dokumentacji
księgowej oraz Kodeksu Cywilnego,

● realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich
jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w przypadku konieczności
doprecyzowania szczegółów dotyczących zamówienia lub w celu zapewnienia
najwyższej jakości obsługi,

● przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w
przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych



Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być dostawcy usług pocztowych, Urząd
Skarbowy, podmioty obsługujące transakcje płatnicze, bank, kancelaria prawna w przypadku
wystąpienia roszczeń, oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem
usług:

● biura rachunkowego,
● hostingowych,
● informatycznych, w tym dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych,
● menadżerskich.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

● do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych,
● 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują

przepisy prawa, licząc od dokonania zakupu, zgodnie z 74 Ustawy o Rachunkowości,
● do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,
● prawo do sprostowania,
● prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy

prawnej,
● prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie

udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
● prawo ograniczenia przetwarzania,
● prawo wniesienia sprzeciwu,
● prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

● prawo wniesienia skargi do UODO ( Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Osoby składające reklamację

Administrator Danych Osobowych

4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hub Praga Sp.z o.o. , z siedzibą w
Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 22/lu1. Hub Praga Sp. z o.o., wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział



Gospodarczy KRS pod numerem 0000870116, NIP: 5242910062, REGON:
387613270

Można się z nami skontaktować:

● listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
● telefonicznie, pod nr. telefonu: (+48) 570 610 550,
● mailowo, przesyłając korespondencję na adres hello@hub-praga.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

● realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO,
wynikającego z Kodeksu Cywilnego,

● realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich
jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami, w związku z rozpatrywaną reklamacją.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria
prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku
ze świadczeniem usług:

● biura rachunkowego,
● hostingowych,
● informatycznych, w tym dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych,
● menadżerskich.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

● 2 lata – przez okres obowiązywania rękojmi, a w przypadku sporu do czasu
zakończenia postępowania sądowego,

● do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,
● prawo do sprostowania danych,
● prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy

prawnej,
● prawo ograniczenia przetwarzania,
● prawo wniesienia sprzeciwu,
● prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.



Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia reklamacji.

 

Osoby przesyłające korespondencję

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hub Praga Sp. z o.o. , z siedzibą
w Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 22/lu1.  . Hub Praga Sp. z o.o., wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000870116, NIP: 5242910062, REGON:
387613270

Można się z nami kontaktować:

● listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
● telefonicznie, pod nr. telefonu: (+48) 570 610 550,
● mailowo, przesyłając korespondencję na adres hello@hub-praga.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

● prowadzenia z Panem/Panią komunikacji w przypadku przesłania do nas zapytania, co
stanowi nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO,

● w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO,
takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria
prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku
ze świadczeniem usług:

● biura rachunkowego,
● hostingowych,
● informatycznych,
● menadżerskich,
● dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku z korespondencją przez okres:

● do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie,
● do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.



Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,
● prawo do sprostowania,
● prawo ograniczenia przetwarzania,
● prawo wniesienia sprzeciwu,
● prawo do usunięcia danych,
● prawo wniesienia skargi do UODO ( Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,

iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia
z nami korespondencji.

 

Osoby fizyczne reprezentujące podmioty prawne

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hub Praga Sp. z o.o, z siedzibą
w Warszawie 03-719, ul. Jagiellońska 22/lu1. . Hub Praga Sp. z o.o., wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000870116, NIP: 5242910062, REGON:
387613270

Można się z nami kontaktować:

● listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
● telefonicznie, pod nr. telefonu: (+48) 570 610 550,
● mailowo, przesyłając korespondencję na adres hello@hub-praga.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

● realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy lub też realizacji zawartej
umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO, której jest Pan/Pani reprezentantem strony
umowy,



● realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO,
wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości –
przechowywanie dokumentacji księgowej oraz Kodeksu Cywilnego,

● realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich
jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, dostawcy usług
pocztowych, bank, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty
współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

● biura rachunkowego,
● hostingowych,
● informatycznych,
● menadżerskich,
● dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

● 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują
przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z 74 Ustawy o
Rachunkowości,

● do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,
● prawo do sprostowania danych,
● prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy

prawnej,
● prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa,
● prawo ograniczenia przetwarzania,
● prawo wniesienia sprzeciwu,
● prawo wniesienia skargi do UODO ( Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,

iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia
umowy.

 


