
Polityka Prywatności 

§ 1 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” – z uwagi na Państwa 

komfort i bezpieczeństwo, przygotowaliśmy informacje o przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych.  

§ 2  

Z uwagi na niniejszą politykę prywatności  przyjmuje się następujące znaczenie 

poniższych pojęć: 

1. Administrator Danych Osobowych– w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych administratorem jest Tadeusz Pietras. 

2. Użytkownik – podmiot korzystający ze strony internetowej. 

3. Strona internetowa – serwis internetowy Administratora prowadzony pod 

adresem internetowym https://grodzisk-osiedle-rns.pl/ oraz na jego 

podstronach. 

 

§ 3 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest  

Tadeusz Pietras Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Chemiks 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych 

Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod 

adresem mailowym: kontakt@grodzisk-osiedle-rns.pl oraz listownie na adres 

Administratora: ul. Złotopolska, nr 1, lok. 46, 03-567 Warszawa, z dopiskiem 

„Inspektor Danych Osobowych”. 

3. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne. Dane są 

przetwarzane na podstawie bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane 

dotyczą. 

4. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania oraz w 

zależności od udzielonej zgody, w celu:  

1) bezpośredniego marketingu produktów i usług Administratora  

2) umówienia się z Panią/Panem na spotkanie związane ze świadczonymi 

przez Administratora usługami i oferowanymi produktami 

3) podjęcia działań, które zmierzają do zawarcia umowy dotyczącej 

produktów lub usług nabywanych od Administratora 
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4) realizacji umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od 

Administratora  

5) badania satysfakcji Użytkowników wraz ze wskazaniem jakości obsługi 

i produktu 

6) umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące przedstawienia 

nieruchomości 

7) ocena możliwości ewentualnego nabycia nieruchomości oraz ustalenia 

warunków jej sprzedaży 

§ 4 

1. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać 

informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być: 

a) Środki mające na celu ochronę strony internetowej na urządzenia 

przenośne i użytkowników strony internetowej https://grodzisk-osiedle-

rns.pl/ wraz z podstronami przed cyberatakami.  

b) Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w 

tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym.   

2. Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w 

prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały 

one podstawowych praw i wolności. 

§ 5 

1. Twoje dane przekazujemy podmiotom trzecim tylko w sytuacjach, gdy jest to 

obligatoryjne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie przekazujemy 

komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim, a tym bardziej nie sprzedajemy 

ich.  

§ 6 

1. Twoje dane osobowe będą przechowywane: 

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda 

wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora 

tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres 

czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić 

Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.  

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań 

związanych z zawarciem umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika 

przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do 

wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi 

przedawnienia roszczeń.  

c) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wówczas dane osobowe 



Użytkownika przetwarzane są przez Administratora do dnia wniesienia 

sprzeciwu w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora lub do dnia spotkania.  

§ 7 

1. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana ma charakter dobrowolny, 

natomiast konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w § 2 pkt. 4 

pkt. 1-8.  

2. Administrator dokonuje profilowania automatycznego, w tym informacji o 

Pani/Pana aktywności na stronie internetowej https://grodzisk-osiedle-rns.pl/ 

wraz z podstronami, w celu przekazania Pani/Panu informacji o produktach i 

usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y.  

 

§ 8 

1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: 

 

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2. sprostowania, ograniczenia lub usunięcia przetwarzania swoich danych 

osobowych 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 

4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5. przenoszenia danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo 

uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl. 
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