
INWEA SPÓŁKA Z O.O. S.K.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka INWEA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Kurkowej 8 we Wrocławiu
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000800421, NIP: 8982252485, REGON:
384172456
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się pod adresem: ul. Kurkowa 8 Wrocław (50-210) lub
drogą tradycyjnej korespondencji na wskazany adres spółki.
Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów związanych ze sprzedażą
lokali.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest wyłącznie administrator.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania tj. dane przekazane dla celów rezerwacji lokalu będą przechowywane przez okres
do daty rezerwacji natomiast w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej i przyrzeczonej
sprzedaży lokalu – przez okres konieczny dla ochrony praw z tytułu umowy. Po upływie wyżej
wymienionych okresów dane są bezpiecznie niszczone.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem, że część z
przywołanych uprawnień może być ograniczoną przez poszczególne przepisy prawa, w takim
przypadku administrator poinstruuje o podstawie takiego ograniczenia.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane do zawarcia umowy z
administratorem,
a brak podania danych osobowych może skutkować możliwością odmowy współpracy, chyba, że
inne przepisy stanowią inaczej.
Informacje o przekazywaniu danych osobowych
Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach
trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
Informacja o profilowaniu
Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
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