KLAUZULA
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji umowy na usługi
pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu nieruchomości oraz pojazdów. Realizowania
umów będących w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Firmy OLIMP.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)
informuję, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Z tego tytułu:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma OLIMP Marek Wojtowicz,
ul.Jamnicka 43c, 33-300 Nowy Sącz.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowyna
świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu nieruchomości zwaną
Umową główną, jej zabezpieczenia, obsługi oraz ewentualnego dochodzenia lub
odpierania roszczeń z niej wynikających.
3. Podstawą działania administratora jest dobrowolna zgoda na udostępnienie
Pana/Pani imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości,
danych adresowych, numerów telefonu oraz e-mail w celu realizacji obowiązków
wynikających z Umowy głównej. Zgody takiej może Pan/Pani udzielić podpisując
niniejszy dokument.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy głównej będzie niemożliwe.
5. Zgoda może zostać przez Pana/Panią wycofana w dowolnym momencie.
6. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
7. Administrator zastrzega niniejszym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na
potrzeby realizacji Umowy głównej, świadczących usługi księgowe, pocztowe,
archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być
także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom
administracji skarbowej.
8. Dane pozyskane w celu realizacji Umowy głównej będą przechowywane przez okres
negocjowania umowy, w tym do końca roku kalendarzowego następującego po roku,
w którym ostatni raz doszło do kontaktu z nami w sprawie jej zawarcia. Obejmuje to w
szczególności okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z Umową główną,
który wyznaczają przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń na zasadzie
umowy zlecenia.
9. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych
powyżej jest:
a. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy głównej zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b RODO,

10.

11.

12.

13.

14.

b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c. prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z
realizacją postanowień Umowy głównej, jej obsługą oraz ewentualnym
dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających,
d. badanie satysfakcji klientów i określania jakości obsługi administratora, co jest
jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. archiwizowanie (zabezpieczenie dowodów) będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu administratora w celu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest
dobrowolne.
Zgoda na dalsze przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta przez
Pana/Panią w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia, co można dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mail:
kancelaria.olimp@wp.pl
Administrator danych osobowych – bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie
miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji
o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten
może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuję osobę,
której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Ostatecznie przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

