POLITYKA PRYWATNOŚCI
Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
W tej polityce stosujemy sformułowania:
My, czyli Administrator - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z
siedzibą w Krakowie. Ty, czyli Klient - osoba fizyczna której dane osobowe Administrator przetwarza w co
najmniej jednym z celów wskazanym w tej informacji. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej
czytelności tekstu.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Spółka
Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul.
Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153221 (dalej również
„Administrator”).
Jak się z nami skontaktować?
Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty elektronicznej
ado@start.com.pl
Skąd mamy twoje dane?
Otrzymujemy je od Ciebie w związku z wypełnieniem formularza i udzielenia nam informacji w
spotkania, rozmowy telefonicznej lub komunikacji mailowej;

trakcie

Twoje dane osobowe są lub będą wykorzystywane w celu:
Prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego i reklam profilowanych oferty Grupy
Deweloperskiej START (grupa przedsiębiorstw), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez nas lub strony trzecie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu wniesienia sprzeciwu;
Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?
dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak twoje imię i nazwisko, adres e-mail,
telefon kontaktowy
dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowań ofertą,
takie jak np. wielkość, lokalizacja, układ mieszkania, które Cię interesuje.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
1. upoważnionym organom i służbom na podstawie przepisów prawa,
2. naszym upoważnionym pracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni
wykonać swoje obowiązki,
3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
(przetwarzający), będą to np. Spółkom Grupy Deweloperskiej START do wewnętrznych celów administracyjnych,,
podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT;
Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania
umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać
będzie prawo.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie, ale jest to niezbędne jeżeli chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty
mieszkaniowej.
Jakie przysługują Tobie uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich
skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami. Twoje prawa to:
1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
2. prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które
powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
3. prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także ze względu na Twoją szczególną
sytuację;
4. prawo do przenoszenia danych
przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania danych;

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy
prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce
jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

