KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku 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
(RODO) informujemy, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, 50-148 Wrocław. Możesz skontaktować się z Administratorem za
pomocą wiadomości e-mail: info@lokumdeweloper.pl, telefonu nr: 71 79 66 666, adresu do
korespondencji: 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka 1 lok. 101.

2.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
a)

prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Lokum Deweloper S.A. oraz spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper (lista spółek);
b) przesyłania informacji handlowych w zakresie produktów i usług spółek z Grupy Kapitałowej Lokum
Deweloper (lista spółek), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail,
zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) prowadzenie marketingu bezpośredniego spółek z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper (lista spółek),
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu, zgodnie
z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne;
informujemy, że Twoje dane osobowe Administrator będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.

Ponadto Twoje dane osobowe Administrator będzie przetwarzać:
a) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu zawarcia umowy,
w szczególności umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej/przedwstępnej umowy sprzedaży/przenoszącej
prawo własności lokalu („Umowy”),
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. ustalenia, dochodzenia i obrony
przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, aby móc przedstawić Ci ofertę. Jeżeli z jakiegoś
powodu nie podasz nam Twoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić Ci oferty.
Podanie przez Ciebie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. W sytuacji
nieudzielenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych bądź jej późniejszego wycofania, jak również w
przypadku wniosku o zmianę / usunięcie Twoich danych, stracisz możliwość uczestniczenia w działaniach
marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.

5.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w
których dane te są przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji
działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia
Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
b) w celu zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, przechowujemy je przez
okres niezbędny do podjęcia działań mających na celu przedstawienie oferty, jednakże nie dłużej niż
do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z obowiązujących przepisów
prawa;

c)

na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

okresu

5.

Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, gdy Twoje dane są
niekompletne lub nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do
żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego
dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu przestaniemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w ww. celu, jeżeli Twój sprzeciw będzie uzasadniony przez szczególną
sytuację, w której się znalazłeś lub będzie dotyczyć celów marketingowych. Wyżej wymienione prawa
możesz realizować poprzez wysłanie wiadomości drogą tradycyjną na adres naszej siedziby, drogą
elektroniczną na adres: dane.osobowe@lokumdeweloper.pl lub osobiście w naszej siedzibie, jak również
za pomocą dedykowanego formularza w przypadku wycofania udzielonej przez Ciebie zgody, dostępnego
pod adresem www.lokum-deweloper.pl/formularz-wycofania-zgody .

6.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper,
podmiotom przetwarzającym Twoje dane na nasze zlecenie (np. agencjom marketingowym, podmiotom
obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pośrednikom
nieruchomości itp.) oraz gdy będziemy zobowiązani do przekazania Twoich danych na podstawie
przepisów prawa (np. sądom, organom administracyjnym itp.).

7.

Aktualnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości
będziemy chcieli przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu
prawnego zgodnego z RODO. Masz prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

8.

Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszyliśmy
przepisy dotyczące ich ochrony.

