Klauzula informacyjna Dewelopera:
Realizując obowiązki nałożone na nas przez rozporządzenie 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), zwane dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy
zasady na jakich będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz prawa, które Ci przysługują:
I.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Lipkowski Zakątek sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy
ul. Sienkiewicza 101/109 m.115, 90-301.
W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako
„Administrator” lub „My”.
Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 000094464, NIP 7252315333, REGON [520868291], kapitał zakładowy wynosi 10,000
zł.
Możesz skontaktować się z nami skontaktować w następujący sposób:
1)

listownie: ul. Sienkiewicza 101/109 m.115, 90-301, Łódź

2)

e-mailem na adres: info@lipkowskizakatek.pl

3)

telefonicznie pod numerem: 508 227 633

II.

Po co nam Twoje dane?

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymamy, oraz dodatkowe informacje o Tobie, które ujawnią się
później, będziemy przetwarzać w następujących celach:
1)

analizy przesłanej przez Ciebie wiadomości, przygotowania rozwiązania przedstawionej przez
Ciebie sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, co jest niezbędne do realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest konieczność zapewnienia
obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do nas przez zainteresowane osoby;

2)

prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu do Ciebie newsletterów
mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z
informacjami marketingowymi – jeśli wyraziłeś na takie działanie zgodę (podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze cofnąć. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. Cofnięcie
przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
III.

Jakie masz prawa?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
1)

masz prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2)

możesz dokonać sprostowania danych, które posiadamy jeśli okażą się one nieprawidłowe lub
uzupełnienia tych danych;

3)

masz prawo do przenoszenia danych osobowych;

4)

możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO;

5)

masz prawo ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w RODO.

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je
w dwóch sytuacjach, tj. gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1)

na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

2)

gdy przetwarzanie jest realizowane w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
swój sprzeciw musisz uzasadnić swoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie
powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami.
Jeśli uznasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV.

Czy musisz nam podawać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże bez podania wskazanych w formularzu
danych kontaktowych możemy nie być w stanie załatwić przedstawionej przez Ciebie sprawy.
V.

Komu przekażemy Twoje dane?

W ramach naszej działalności korzystamy ze wsparcia naszych partnerów, którzy również będą mieć
dostęp do Twoich danych osobowych i które działają w naszym imieniu, tj.:
1)

Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawcy serwisu rynekpierwotny.pl,
za pośrednictwem którego kontaktujesz się z nami;

2)

podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych;

3)

podmiotom zajmującym się usługami technicznymi i informatycznymi;

4)

podmiotom zajmującym się wysyłaniem maili i newsletterów.

VI.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przechowywać i w inny sposób przetwarzać Twoje dane osobowe przez następujące
okresy:
1)

przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, w zależności od jej
rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas
przedawnienia roszczeń;

2)

w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

VII.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

