
 

 

 

 

Drogi Kliencie, 

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać 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 (określane jako „RODO", „ORODO", „GDPR"                          

lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach,        

na jakich się ono odbywa od dnia 25 maja 2018 roku. 

O jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane na potrzeby procesu sprzedaży nieruchomości 

oferowanych przez Apartamenty przy Bulwarze sp. z o. o.  

 

Kto będzie administratorem Twoich danych? 

Administratorami Twoich danych będą Apartamenty przy Bulwarze sp. z o. o.,                                

ul. Al. Jerozolimskie 96, (00-807) Warszawa oraz współadministratorzy danych osobowych 

funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej Grupo Rosmarino. 

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 

Przetwarzamy te dane w celach niezbędnych do przedstawienia oferty sprzedażowej oraz zawarcia 

umowy sprzedaży nieruchomości. 

 

Komu możemy przekazać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy 

ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

 

 

 

 



 

 

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia                            

ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić 

sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu 

przedstawienia oferty sprzedażowej oraz zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości                                

jest ich niezbędność do przedłożenia oferty oraz wykonania umów (np. umowy przedwstępnej, 

umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży). 

 

Przetwarzanie danych w celach marketingowych 

Przetwarzanie danych w celach marketingowych naszych Klientów oraz w celach analitycznych 

będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk 

„zgadzam się", znajdujący się na stronie internetowej www.centrumpoludniowe.com.pl; 

www.przybulwarze.pl; gpinvestments.com.pl lub na formularzu przedłożonym                              

w Dziale Sprzedaży. 
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