POLITYKA PRYWATNOŚCI. COOKIES.

KLAUZULA INFORMACYJNA (zgodnie z tzw. RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Drogi Użytkowniku,
w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (RODO), Osiedle TF Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Krakowie informuje o przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących użytkownikowi prawach
z tym związanych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka:
Osiedle TF Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (dalej również
jako: „Spółka”, „Administrator” lub „Deweloper”)
ul. Dunajewskiego 4/4
31-133 Kraków
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629229, posiadają
numer NIP: 6793064528 oraz Regon: 121541200.
Przetwarzane dane (sposób uzyskania)
Gromadzone oraz przetwarzane będą dane uzyskane podczas:
– wypełniania formularza kontaktowego na stronie www
– wypełniania formularzy, ankiet w formie papierowej
– rozmów telefonicznych (w tym kontaktu telefonicznego)
– korespondencji elektronicznych e-mail (w tym kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej)
– składania zamówień i zapytań
– spotkań w biurze obsługi klienta
Cel gromadzenia i przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia umowy oraz w celach niezbędnych z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych (o ile zostanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca na formularzu) w tym:
– informowania o produktach i usługach,
– stworzenia oferty handlowej
– informowania o promocjach, akcjach, czy wydarzeniach
– tworzenia analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, gdy będzie to niezbędne w realizacji działań związanych z
marketingiem
– podpisywania umów
- podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Komu mogą zostać powierzone dane osobowe
– podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom
nadzoru)
– podmiotom przetwarzającym dane imieniu Dewelopera: biuro rachunkowe, agencje reklamowe, podmioty obsługujące systemy
teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze (prawnicze), kancelariom notarialnym, bankom kredytującym,
- spółkom z grupy kapitałowej Dewelopera i ile spółki te będą uczestniczyć w realizacji inwestycji.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, przy czym w
przypadku danych zebranych wyłącznie w celach marketingowych i braku zawarcia umowy z Deweloperem – przez okres 12
miesięcy licząc od daty udzielenia danych.
W czasie niezbędnym do spełnienia prawnych (w tym przepisami o rachunkowości) lub w zakresie w jakim jest to wskazane w
świetle obowiązujących przepisach o archiwizacji.
Prawa użytkownika w stosunku do danych osobowych
– prawo dostępu do danych, poprawiania, żądania usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania Twoich danych
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych zrealizowanego
do momentu jej cofnięcia.
– prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru

- W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, a
Użytkownik jest uprawniony do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik jest również uprawniony do wnioskowania o
przesłanie jego danych innemu administratorowi danych.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości otrzymywania
informacji spersonalizowanych (ofert handlowych), korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach,
wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych.
Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
Michał Fidelus
E-mail: m.fidelus@osiedle-jagielnia.pl
Telefon: +48 505 893 689
Cookies
Strona internetowa korzysta z tzw. Plików cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci o komputera, telefonu itp. Nie
powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki w każdej chwili można usunąć pliki
cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

