Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Wilczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Twój Pośrednik Marcin Wilczyński. Jako administrator dbam o to by przekazywane mi przez Ciebie dane
osobowe były bezpieczne. Można się ze mną kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Chwaliszewo 72/1, 61-104 Poznań,
- za pośrednictwem e-mail: kontakt@administratornajmu.pl
- telefonicznie: 533-580-580
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?
Będę przetwarzał Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą
formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www, a także w celu marketingu bezpośredniego moich
usług, w celach archiwizacyjnych, a także możliwości wykazania przeze mnie, że Twoje dane przetwarzam
zgodnie z przepisami prawa – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest mój prawnie uzasadniony
interes.
Komu przekazuję Twoje dane osobowe?
Będę przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w moim imieniu uczestniczącym w
wykonywaniu przeze mnie usługi, tj. podmiotom obsługującym mój system teleinformatyczny lub udostępniającym
mi narzędzia teleinformatyczne (IT), a także współpracującym z nami pośrednikami w obrocie nieruchomościami.
Jak długo będę przechowywał Twoje dane osobowe?
Będę przechowywał Twoje dane osobowe maksymalnie do czasu wygaśnięcia przysługujących roszczeń
związanych z udzielonym zapytaniem.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, możesz żądać
przenoszenia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

sprostowania, usunięcia,

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu,
przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będę przetwarzał na potrzeby marketingu bezpośredniego, również
masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie adresu e-mail jest niezbędne do
udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. To od Ciebie zależy czy udostępnisz mi również numer
telefonu bym mógł się z Tobą skontaktować telefonicznie.
Czy decyzje względem Ciebie są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będę również wykorzystywał ich do
profilowania.

