KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW WARTA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W GORZOWIE WLKP.

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12 - 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WARTA RESIDENCE Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400),
ul. Podmiejska 21a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem
0000621930, NIP 599-318-49-46, REGON 364647627, dane kontaktowe: numer
telefonu: 793-078-100, adres e-mail: sprzedaz@wartaresidence.pl ,
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której celem jest nabycie
nieruchomości, oferowanej przez Administratora, w tym m.in. umowy
rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej, umowy sprzedaży, umowy
przeniesienia własności i wyodrębnienia lokalu oraz umów najmu i dzierżawy
nieruchomości, będących w ofercie Administratora (podstawa prawna: art. 6
ust.1 lit. b) Rozporządzenia),
b) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy świadczenia usług, oferowanych
przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia),
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak
np. ewentualne dochodzenie roszczeń czy odpowiedzialność z tytułu rękojmi
czy gwarancji, (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia)

d) dla celów podatkowych i rachunkowych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
e) do realizacji celów marketingowych, pod warunkiem wyrażenia przez
Panią/Pana zgody na działania marketingowe (podstawa prawna art., 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty działające na
podstawie umowy powierzenia, zawartej z Administratorem (jak kancelaria prawna,
operator poczty itp.),
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu,
w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych oraz ewentualnego dochodzenia
roszczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych, w przypadku
umów sprzedaży rzeczy ruchomych i świadczenia usług przez okres nie krótszy niż 3
lata, w przypadku umów dotyczących nieruchomości do 10 lat, w przypadku
przetwarzania danych w celach marketingowych – do odwołania Pani/Pana zgody,
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6.

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
8. Administrator ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie podejmuje
zautomatyzowanych decyzji względem Pana/Pani na podstawie profilowania.

