Klauzula informacyjna

Zbigniew Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Zbigniew Kowalewski z siedzibą w Suwałkach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych
osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
1. Administratorem danych wskazanych w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
jest Wycena Nieruchomości Zbigniew Kowalewski, ul. Zamojska 10, 16-400 Suwałki, tel. 696 559 737,
e-mail: wycena.kowalewski@wp.pl reprezentowany przez właściciela Zbigniewa Kowalewskiego.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z osobą zajmującą się ochroną danych osobowych e-mail:
wycena.kowalewski@wp.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, w którym zostały podane.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu w jakim zostały podane.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściciela firmy Zbigniewa Kowalewskiego
(ul. Zamojska 10, 16-400 Suwałki, tel. 696 559 737). Posiadane przeze Panią/Pana prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie nie spowoduje żadnych niekorzystnych konsekwencji. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody,
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia woli w tym
zakresie.
5. Dane udostępnione przeze Panią/Pana w celu wykonania zlecenia nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa.
6. Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wycena Nieruchomości Zbigniew Kowalewski z
siedzibą w Suwałkach przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego została wyrażona zgoda, a
następnie będą zarchiwizowane i usunięte.
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