ul. Browarna 7

APARTAMENTY ŁOWICZ

99-400 Łowicz
tel. + 46 46 833 30 30,
e-mail: sekretariat@businesscenter.net.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAWARCIA UMOWY NAJMU
1. Rodzaj zbieranych danych osobowych.
W celu podjęcia kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej
www.apartamentylowicz.pl, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich zwykłych danych osobowych przez Bożenę Keller
prowadzącą jednoosobową działalność pod firmą PARTNER Bożena Keller z siedzibą w Skierniewicach (kod pocztowy 96-100)
przy ulicy Stefana Batorego 21 (NIP 8361263311, REGON 100459178) w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail.
2. Dalsze informacje i pouczenia związane ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych („ADO”) jest Bożena Keller prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
PARTNER Bożena Keller z siedzibą w Skierniewicach .
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Dane Kontaktowe ADO są następujące:
Nazwa:
PARTNER Bożena Keller
Dane Rejestrowe:
NIP: 8361263311, REGON: 100459178
Adres:
ul. Stefana Batorego 21, 96-100 Skierniewice
Telefon:
+ 46 833 30 30, kom. 570 889 886
E-Mail:
sekretariat@business-center.net.pl
W procesie przetwarzania danych osobowych nie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD).
Nie następuje współadministrowanie.
Przedmiotem działalności ADO jest prowadzenie działalności gospodarczej ogniskującej się wokół najmu powierzchni
biurowych oraz najmu krótkoterminowego pokoi gościnnych i apartamentów.
Obowiązki ADO oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały uregulowane w odrębnej Polityce
prywatności wraz z polityką cookies.
ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
ADO nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych;
ADO przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są danymi zwykłymi w rozumieniu RODO;
Państwa dane osobowe objęte niniejszą zgodą mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom lub podmiotom
współpracującym z ADO, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż
wynika to z przepisów prawa.

3. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że posiadam następujące prawa (względem podanych przeze mnie danych
osobowych):
2.1.
dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane
osobowe oraz informacji dotyczących tego przetwarzania; aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie
pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
2.2.
sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe;
2.3.
uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne;
2.4.
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy: - kwestionujecie Państwo prawidłowość
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danych osobowych - na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych; - przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; - ADO nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - prawo to jest wyłączone w sytuacji, w której
przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane;
nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do
wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
przenoszenia danych osobowych, czyli otrzymania danych przetwarzanych przez ADO i przeniesienia ich do innego
administratora;
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej
przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – Prezesa Ochrony Danych
Osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została udzielona; dotyczy danych osobowych, które są
pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania
danych do momentu cofnięcia zgody.

