
Postanowienia ogólne Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Freedom Farms SA z 

siedzibą przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 74/78/6, 01-824 Warszawa, Polska, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 

numerem KRS: 0000902447, REGON: 389173302, NIP 1182225230:. 

Punkt Kontaktowy We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 

możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: inwestor@freedomfarms.pl, pisemnie na adres 

ul. Stanisława Przybyszewskiego 74/78 / 6, 01-824 Warszawa. 

Cele oraz podstawy przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w związku 

ze złożeniem zapisu na akcje i w zakresie wynikającym z formularza zapisu, w celu: 

● wykonania zapisu na akcje (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)); 

● w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody, w celu przesyłania informacji 

handlowych pod wskazany adres e-mail / numer telefonu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO - 

uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest marketing bezpośredni w związku z 

udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych) 

● marketingowym, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) 

● w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

● w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych 

roszczeń związanych ze złożeniem zapisu na akcje, lub ich nabyciem, co jest realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapisu 

na akcje. Udzielenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili 

przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy. 

Okres przechowywania danych osobowych. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

Dane niezbędne dla potrzeb przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu 

wycofania udzielonej przez Ciebie zgody. 

Twoje Prawa Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich 

przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody lub w celu realizacji 

zawartej z tą osobą umowy. 



W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres: 

inwestor@freedomfarms.pl, pisemnie na adres ul. Stanisława Przybyszewskiego 74/78 / 6, 01-824 

Warszawa. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, 

przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Odbiorcy danych Nie udostępniamy podmiotom trzecim danych zebranych w związku z zapisami na 

akcje, o ile nie otrzymamy na to zgody osoby, której dotyczą, co może nastąpić na podstawie 

właściwego formularza, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy 

powierzyć Twoje dane w celu organizacji procesu składania zapisów i przyjmowania wpłat na akcje, 

dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych lub z zakresu rozwiązań IT, w 

tym spółce Crowdway Sp. z o.o. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa. 


