Klauzula informacyjna dla Właściciela (art. 13 RODO)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
RentPlanet Apartments Sp. z o.o. podchodzi z dużą uwagą i troską do ochrony danych osobowych.
Poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu Twoich danych, jeżeli zdecydujesz się na kontakt
z nami.
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak i do czego będą wykorzystywane Twoje
dane osobowe jest RentPlanet Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844
Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000648720, NIP: 5223076793, REGON: 365929227.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH?
Jeśli masz pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez
RentPlanet Apartments Sp. z o.o., przysługujących uprawnień lub pragnąłbyś pozyskać kopie swoich
danych osobowych albo skorzystać z innych praw Tobie przysługujących (o których poniżej), jesteśmy
dla Ciebie dostępni:
Pod nr telefonu: +48 22 113 45 18
Pod adresem e-mail: biuro@rentplanet.pl
Pod adresem firmy: RentPlanet Apartments Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 7, 50-071 Wrocław
RentPlanet Apartments Sp. z o.o. nie powołała Inspektora ochrony danych, lecz korzysta z pomocy
ekspertów, którzy będą przykładać najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności.
JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU?
Nie przetwarzamy więcej danych niż jest to potrzebne – dlatego pytamy Ciebie tylko o imię, nazwisko,
adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz dane dostępne w księgach wieczystych
nieruchomości do których przysługuje Tobie prawo rzeczowe i/lub obligacyjne. Te dane pozyskujemy
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzamy tylko dane niezbędne do kontaktu z nami i opracowania oraz przedstawienia naszej
oferty.
JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?


prawo do dostępu do Twoich danych;



prawo do ich poprawiania;



prawo do żądania ich usunięcia;



prawo do ograniczenia przetwarzania;



prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych;



prawo do bycia zapomnianym;



prawo do cofnięcia zgody.

Ze wszystkich tych prawo możesz skorzystać kontaktując się z nami (informacje kontaktowe powyżej).
SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe uzyskujemy tylko i wyłącznie od Ciebie, jeżeli wyrazisz zgodę na ich
przetwarzanie.
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KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie RentPlanet Apartments Sp. z o.o. Takimi podmiotami są partnerzy świadczącym usługi
informatyczne, hostingowe i księgowe. Ponadto, dane zbierane od Ciebie są przekazywane przez
naszego partnera wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Oprócz powyższego, Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, chyba że wyrazisz swój sprzeciw albo do
czasu odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail, numer telefonu
lub na adres do korespondencji oraz na przetwarzanie danych z księgi wieczystej. Odwołanie przez
Ciebie zgody nie powoduje, że nasz wcześniejszy kontakt i wiadomości od nas był niezgodny z prawem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO
Jeśli uważasz, że RentPlanet Apartments Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy
sposób, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, właściwym
w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Informacje adresowe: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Nr telefonu: 22 531 03 00, Nr fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Strona internetowa: www.uodo.gov.pl
CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
Nie przekazujemy Twoich danych do organizacji międzynarodowej ani państw spoza EOG.
CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W
SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?
Wobec Ciebie nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie informatycznym RentPlanet Apartments
Sp. z o.o.

*RODO – Rozporządzenie 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.
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