Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią /
Pana, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Luxe Property S.C. Stanislava Berezovskaya Marzena Dąbrowa z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu
14
telefon 533-123-124 email: rodo@luxeproperty.pl
1)

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach opisanych w klauzuli zgody na odwrocie niniejszej informacji, z
tym, że wyrażenie zgody dotyczy każdego celu z osobna i ma Pani /Pan prawo swobodnej decyzji, na które cele wyraża
zgodę. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

3)

odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty wskazane tabeli powyżej.

4)

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

5)

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów opisancyh powyżej

6)

ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)

ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

8)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9)

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
Cel przetwarzania
Przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)

Przekazania innym podmiotom
współpracującym

Wyrażam zgodę

Tak / Nie

Tak / Nie

Odbiorcy danych
Pracownicy
(współpracownicy)
administratora,
podmioty,
którym
administrator
powierzył
przetwarzanie
danych (np. dostawcy oprogramowania,
dostawcy hostingu)
Deweloperzy
współpracujący
z
Administratorem,
doradcy
finansowi,
notariusze, pracownicy (współpracownicy)
administratora,
podmioty,
którym
administrator
powierzył
przetwarzanie
danych (np. dostawcy oprogramowania,
dostawcy hostingu)

