1. Administrator danych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest House Partners Capital Paweł
Milczarkiewicz, ul. Myśliborska 98E lok. 31, 03-185 Warszawa, NIP 5271305642, REGON
012716930, tel. 735-958-898, mail: kontakt@ziemianamazurach.pl
2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak długo je
przechowujemy:


Dane osobowe podane na formularzu będą wykorzystane do konsultacji telefonicznej i
umówienia spotkania lub kontaktu poprzez e-mail, oraz określenia interesującego
Państwa wariantu usługi, w tym przedstawienia aktualnych ofert z zakresu
nieruchomości, oraz pomocy przy transakcji jej nabycia. Podstawą prawną przetwarzania
będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą zawsze można odwołać.



Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich wykorzystywanie.



Jeżeli na dowolnym etapie dojdzie do zawarcia umowy odnoszącej się do nieruchomości,
podane informacje o charakterze danych osobowych będą przetwarzane jako niezbędne
do prawidłowego wykonania zamawianej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.



Wszelkie dane osobowe przetwarzane jako niezbędne do prawidłowego wykonania
zamawianej usługi będą przechowywane przez 6 lat, także jeżeli przestaniesz być
naszym klientem, z uwagi na obowiązujące i ustalane w kodeksie cywilnym okresy
przedawnienia roszczeń (art. 118 kodeksu cywilnego).

3. Komu przekazujemy lub udostępniamy Twoje dane osobowe:


Na każdym etapie staramy się w maksymalnym zakresie chronić Twoją prywatność, w
szczególności w ten sposób, że dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie te
osoby, dla których ta wiedza jest konieczna.



Twoje dane osobowe zwykłe, mogą być przekazywane drugiej stronie transakcji nabycia
nieruchomości, którą jesteś zainteresowany, tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne
do realizacji takiej transakcji.



Twoje dane osobowe, mogą być przekazywane współpracującym z nami
przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne – takie jak biura rachunkowe,
kancelarie prawne, oraz firmy, które pomagają nam w utrzymaniu serwerów i systemów
informatycznych.



Wewnątrz przedsiębiorstwa przestrzegamy zasady minimalizacji danych oraz
ograniczenia przetwarzania co oznacza, że dostęp do Twoich danych osobowych mają
osoby na tych stanowiskach, dla których jest to niezbędne ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa struktury informatycznej oraz niezbędnych do wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych.



Kopie dokumentów przechowywane są z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych,
jednak dochowujemy staranności, by były one w zabezpieczone przed niepożądanymi
incydentami w ten sposób, że wybieramy do współpracy wyłącznie te firmy, które
potrafią zabezpieczyć przechowywane informacje przy użyciu najnowszych i
najefektywniejszych narzędzi technologicznych i są świadome wagi gromadzonych
informacji poprzez spełnienie warunków wskazanych w art. 28 RODO.

4. Prawo do złożenia skargi:
Nie wykonujemy z Twoimi danymi osobowymi nic, co mogłoby cię zaskoczyć, jeżeli jednak w
jakimkolwiek zakresie uważasz, że Twoja prywatność jest naruszana możesz w tej sprawie
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5. Prawo do sprostowania danych osobowych:
Jeżeli dane, jakie które przetwarzamy na Twój temat wymagają sprostowania, poinformuj nas
o tym drogą mailową lub skontaktuj się z nami na podany numer telefonu, a umożliwimy Ci
sprostowanie błędnych danych na Twój temat.
6. Prawo do uzyskania kopii danych, przeniesienia danych i ograniczenia przetwarzania:
Możesz zwracać się do nas z wnioskami o wydanie kopii przetwarzanych przez nas kopii
danych osobowych, o przeniesienie danych, o ograniczenie przetwarzania oraz o usunięcie
danych osobowych – nie w każdej sytuacji będziemy zobowiązani do realizacji tego rodzaju
wniosków, ale każdy przypadek rozpatrzymy oddzielnie.
7. Prawo do złożenia sprzeciwu:
Możesz złożyć sprzeciw, co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym
celu – przy czym tu również od konkretnej sytuacji będzie zależało, czy będziemy mogli
postąpić zgodnie z Twoim żądaniem.
8. Obowiązek, a dobrowolność podania danych osobowych:


Co do zasady, dane osobowe o jakie Cię prosimy są podawane dobrowolne, a więc
odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.



Tam, gdzie dane pozyskiwane jako koniecznie do zawarcia i realizacji umowy oraz
realizacji wyżej przytaczanych uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia przed
ewentualnymi roszczeniami – bez ich podania nie będzie możliwe prawidłowe
wykonywanie usługi.

