Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
LUXE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 21,
02-674 Warszawa, NIP 5213882512, REGON 38488825500000, kapitał zakładowy 10 000,00 zł w całości
wpłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814415,
reprezentowana przez: Stanislava Berezovskaya
telefon 533-123-124 email: rodo@luxeproperty.pl
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących
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4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty,
którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy
hostingu), inni pośrednicy współpracujący, notariusze.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) 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

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

