POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jerzy Nadolny prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Jerzy Nadolny Nieruchomości, NIP: 6911338557, ul. Okrzei 29, 59-220 Legnica, (Apartamenty
Paralia, Międzywodzie), zwany dalej Administratorem, numer telefonu: +48 504 045 512, adres e-mail:
kontakt@apartamentyparalia.pl

2.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)

podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy najmu Administratorem
1
lub/i w celu jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ),

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej, w szczególności w celu prowadzenia księgowości (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c) RODO);
c)
3.

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana
danych mogą być:
a)

Pełnomocnik Administratora działający na podstawie odrębnego upoważnienia,

b) Podmioty prowadzące działalność płatniczą lub podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
c)

4.

podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów
przetwarzania, tj.:
a)

w zakresie danych pozyskanych w celu zawarcia umowy najmu -przez okres negocjowania umowy
oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Pan/Pani
kontaktował w sprawie jej zawarcia;

b) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy najmu z Administratorem, przez okres do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń/przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
c)

1

w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez
Administratora;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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

d) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres niezbędny dla takiego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń/przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
Administratorowi i w stosunku do niego;
5.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a)

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c)

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

f)

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

6.

W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy najmu
podanie przez Panią/Pana danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i
realizacji umowy najmu.
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