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25 maja 2018 roku żacżęło obowiążywac�  Rożporżądżenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  ż dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  oso� b  fiżycżnych  w żwiążku
ż prżetwarżaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  prżepływu  takich  danych
oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okres�lane jako „RODO”).

W żwiążku ż tym chcielibys�my poinformowac� Cię o prżetwarżaniu Twoich danych oraż żasadach,
na jakich będżie się to odbywało. 

INFORMACJE O NAS

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest TOBILITY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej 47 lok. 10, REGON 146185093, NIP: 5272679729.

Kontakt 

Jeż�eli chciałbys�  się ż nami skontaktowac�  w kwestiach danych osobowych oraż ich prżetwarżania
napisż do nas mail na adres tobility@tobility.pl lub prześlij list na adres ul. Domaniewska
47 lok. 10, 02-672 Warszawa.

Jeż�eli korespondencja będżie dotycżyc�  ż�ądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotycżących  osoby,  kto� rej  dane  dotycżą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ogranicżenia
prżetwarżania lub o prawie do wniesienia sprżeciwu wobec prżetwarżania, a takż�e o prawie do
prżenosżenia danych –  możesz skorzystać z gotowego formularza stanowiącego Załącznik
Nr 1 do niniejszego dokumentu. 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU JE
PRZETWARZAMY 

Dane  osobowe,  jakie  przetwarzamy  zbieramy  podczas  korzystania  z  naszych  usług
udostępnianych  za  pośrednictwem  witryny  internetowej
www.bursztynoweapartamenty.pl, w związku z realizacją indywidualnie zawartych z nami
umów oraz kontaktem z nami lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www lub
telefonicznie.

Przetwarzanie  danych  zachodzi  również  podczas  pobierania  informacji  o  sposobie
korzystania  przez  Ciebie  z  naszych  serwisów  pochodzących  z  kolei  z  przypisanych
identyfikatorów w postaci:  adresu  IP,  z  którego  komunikujesz  się  z  naszym  serwisem,
nazwy oraz identyfikatora sprzętowego komputera, systemu operacyjnego (wersja, język,
etc.),  którym się  posługujesz,  a  także  generowanych  przez  Twoje urządzenia w formie
plików cookies.

Dołoż�ylis�my  najwyż�sżych  staran�  aby  prży  prżetwarżaniu  posżanowana  żostała  żasada
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minimaliżacji  danych  wżględem  celu  prżetwarżania  w  żwiążku  ż  cżym  prżetwarżamy  dane
osobowe wyłącżnie w następującym zakresie:

a) imię, nażwisko, a jeż�eli dotycży –  Twoja funkcja w organiżacji lub innej jednostce, jaką
repreżentujesż/ewentualnie posiadane prżeż ciebie umocowanie do dżiałania w imieniu
oraż na rżecż ww. organiżacji/jednostki

b) adres e-mail 
c) nr telefonu 
d) adres (kod pocżtowy,  miejscowos�c�,  ulica,  nr  domu/miesżkania,  wojewo� dżtwo,  powiat,

gmina) 
e) PESEL 
f) NIP
g) informacje o stanie rodżinnym, w tym: stan cywilny, 
h) informacje  o  sposobie  korżystania  prżeż  Ciebie  ż  nasżych  serwiso� w  pochodżące  ż

prżypisanych  Ci  identyfikatoro� w  w  postaci:  adresu  IP,  ż  kto� rego  komunikujesż  się  ż
nasżym  serwisem,  nażwy  oraż  identyfikatora  sprżętowego  komputera,  systemu
operacyjnego  (wersja,  jężyk,  etc.),  kto� rym  się  posługujesż,  a  takż�e  generowane  prżeż
Twoje urżądżenia w formie pliko� w cookies.

Powyż�sże dane osobowe są nieżbędne do tego by (cel):

a) korzystać z naszej strony Internetowej i jej funkcjonalnos�ci, 
b) zawrzeć i wykonać umowę, kto� rej jestes�  stroną,  podjąć działania na żądanie osoby,

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) wykryć nadużycia żwiążane ż nieuprawnionym uż�yciem nasżego serwisu Internetowego

lub jego funkcjonalnos�ci oraż w dostępie do nich (pro� by włamania, ataki DoS)
d) umoż� liwic� Ci kontakt ż nami jako administratorem danych
e) prżesłac� Ci ofertę marketingową i informację handlową. 

Pliki  cookies to  niewielkie pliki  tekstowe,  prżechowywane na Twoim urżądżeniu kon� cowym,
kto� re moż�esż samodżielnie kontrolowac�  (moż� liwos�c�  ustawienia akceptacji  lub blokady pliko� w
cookies). Zablokowanie pliko� w cookies moż�e wpłynąc�  na nieprawidłowe dżiałanie samej strony
www.

Nasza strona Internetowa przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia, w związku z
czym  nie  przetwarzamy  danych  osób  nie  spełniających  takiego  kryterium.  Nie
przetwarzamy także danych wrażliwych osób. W prżypadku ujawnienia / żgłosżenia faktu
udostępnienia  danych  opisanych  wyż�ej,  żostaną  one  nieżwłocżnie  skasowane.  Prżetwarżanie
danych odbywa się beż udżiału żautomatyżowanego podejmowania decyżji  w indywidualnych
prżypadkach.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH

Podstawa  prawna  prżetwarżania  Twoich  danych  jest  żależ�na  od  tego  w  jakim  celu  je
prżetwarżamy.  

I tak:
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a) dane podane do umowy, której jesteś stroną, i jej wykonania, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem umowy prżetwarżamy na
podstawie okres�lonej w  art.  6 ust.  1 punkt b) RODO  (prżetwarżanie jest nieżbędne do
wykonania umowy, kto� rej stroną jest osoba, kto� rej dane dotycżą, lub do podjęcia dżiałan�  na
ż�ądanie osoby, kto� rej dane dotycżą, prżed żawarciem umowy),

b) dane osobowe podane dla potrżeb  kontaktu z nami jako administratorem  prżetwarżamy
na podstawie okres�lonej w art. 6 ust. 1 punkt a) RODO tj. Twojej zgody wyrażonej prżed
prżystąpieniem do prżetwarżania danych,

c) informacje  o  sposobie  korżystania  prżeż  Ciebie  ż  nasżych  serwiso� w  pochodżące  ż
prżypisanych Ci identyfikatoro� w w postaci: adresu IP, ż kto� rego komunikujesż się ż nasżym
serwisem,  nażwy  oraż  identyfikatora  sprżętowego  komputera,  systemu  operacyjnego
(wersja, jężyk, etc.), kto� rym się posługujesż, a takż�e generowane prżeż Twoje urżądżenia w
formie pliko� w cookies prżetwarżamy na podstawie okres�lonej w art. 6 ust. 1 punkt f)
RODO  tj.  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora  danych osobowych.  Nasż
użasadniony  interes  polega  na  prżeciwdżiałaniu  naduż�yciom,  polepsżaniu  oferty  i
żarżądżania  żasobami  serwera,  podtrżymywaniu  beżawaryjnego  funkcjonowania  stron
internetowych  oraż  wypełniania  ustawowych  obowiążko� w  administratora  danych  w
żakresie żapewnienia beżpiecżen� stwa ochrony danych osobowych, 

d) dane osobowe podane w celu korżystania ż nasżej strony Internetowej i jej funkcjonalnos�ci
prżetwarżamy na podstawie okres�lonej w  art. 6 ust. 1 punkt a) RODO tj.  Twojej zgody
wyrażonej prżed prżystąpieniem do prżetwarżania danych,

e) wsżystkie Twoje dane, kto� re posiadamy jako administrator danych prżetwarżamy ro� wnież�
w  celach marketingowych  ż powołaniem na tżw.  uzasadniony interes administratora
danych osobowych  oraż  na  podstawie  art.  6  ust.  1  punkt  a)  RODO tj.  Twojej  zgody
wyrażonej prżed  prżystąpieniem  do  prżetwarżania  danych.  Nasż  użasadniony  interes
polega na prżedstawianiu Tobie ofert i promocji, kto� re mogą cię żainteresowac�, jak ro� wnież�
innych informacji promujących nasżą markę.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane prżekażujemy tylko wo� wcżas, gdy jest to nieżbędne do żrealiżowania s�wiadcżen� , ż
kto� rych  korżystasż, lub kto� re żamawiasż. Nie udostępniamy komercyjnie lub w jakikolwiek inny
sposo� b Twoich danych podmiotom trżecim.

Twoje dane osobowe prżechowujemy u nasżych partnero� w, dżięki kto� rym moż�emy prowadżic�
nasżą stronę Internetową. Na chwilę obecną są to:

a) spo� łka  OVH sp.  ż  o.o.  ż  siedżibą we Wrocławiu (hosting  serwero� w),  kto� ra  jednak  nie
posiada wiedży co do rodżaju danych prżetwarżanych w tym systemie i nie powierżono
jej danych w mys�l ww. Rożporżądżenia w żwiążku ż cżym podlega ona postanowieniom
art.  14  ustawy ż  dnia  18  lipca  2002 r.  o  s�wiadcżeniu  usług  drogą  elektronicżną  i  jej
odpowiedżialnos�c� ża prżetwarżane dane jest ogranicżona żgodnie ż art. 12-15 tej ustawy

b) G Suite firmy Google Inc. ż siedżibą w Irlandii (Korespondencja e-mail), kto� ra jednak nie
posiada wiedży co do rodżaju danych prżetwarżanych w tym systemie i nie powierżono
jej danych w mys�l ww. Rożporżądżenia w żwiążku ż cżym podlega ona postanowieniom
art.  14  ustawy ż  dnia  18  lipca  2002 r.  o  s�wiadcżeniu  usług  drogą  elektronicżną  i  jej
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odpowiedżialnos�c� ża prżetwarżane dane jest ogranicżona żgodnie ż art. 12-15 tej ustawy

Twoje  dane  osobowe  prżechowujemy  takż�e  u  nasżych  partnero� w,  dżięki  kto� rym  realiżujemy
własne obowiążki ustawowe (rożlicżenia podatkowe) i wykonujemy żawartą ż Tobą umowę. Na
chwilę obecną są to:

c) Biuro Rachunkowe Benes sp. ż o.o., ul. Wo� lcżyn� ska 61/20, 01-931 Warsżawa,
d) Kancelaria  Notarialna  Karolina  Witak  Notariusż  Anna  Podlaska  Notariusż  s.c.  (usługi

notarialne), ul. Rydygiera 13B lok. U5, 01-793 Warsżawa.

Dla każ�dego ż tych celo� w prżekażujemy tylko te dane, kto� re są nieżbędne dla jego osiągnięcia.
Tam  gdżie  to  moż� liwe  stosujemy  narżędżia  anonimiżacji  lub  pseudonimiżacji,  cżyli  takie
dżiałania, dżięki kto� rym dla nasżych partnero� w i podwykonawco� w pożostajesż niemoż� liwy do
żidentyfikowania, a gdżie my cały cżas posiadamy Twoje dane.

OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

Dane osobowe pożyskane w żwiążku ż:

a) żawarciem umowy, której jesteś stroną i jej wykonaniem – prżetwarżamy prżeż okres
przedawnienia zobowiązań podatkowych lub obowiązywania danej umowy 

b) prżetwarżaniem  w  celach  marketingowych –  prżetwarżamy  prżeż  okres
przedawnienia zobowiązań podatkowych lub obowiązywania danej umowy

c) prżesłaną/podaną pocżtą / e-mailami / telefonicżnie (beż skutko� w ż a, b i d wyż�ej/niż�ej)
– prżetwarżamy prżeż okres 6 lat

d) identyfikatorami w postaci: adresu IP, ż kto� rego komunikujesż się ż nasżym serwisem,
nażwy oraż identyfikatora sprżętowego komputera, systemu operacyjnego (wersja, jężyk,
etc.),  kto� rym  się  posługujesż,  a  takż�e  generowane  prżeż  Twoje  urżądżenia  w  formie
pliko� w  cookies –  prżetwarżamy   bezterminowo,  prży  cżym  dane  te  tylko  w
wyjątkowych  wypadkach  moż�na  powiążac�  ż  konkretną  osobą  (np.  wpisanie  imienia  i
nażwiska jako nażwy komputera).

W  prżypadku  skorżystania  prżeż  Ciebie  ż  uprawnien�  opisanych  w  art.  16-18  oraż  20–21
Rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso� b fiżycżnych w żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  prżepływu  takich  danych  oraż  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (Prawo  do
sprostowania  danych;  Prawo  do  usunięcia  danych  /do  bycia  żapomnianym/;  Prawo  do
prżenosżenia  danych; Prawo  ogranicżenia  prżetwarżania;  Prawo  do  sprżeciwu  wobec
prżetwarżania) prżetwarżanie ww. danych moż�e żostac�  skro� cone lub wstrżymane/ogranicżone
żgodnie ż Twoim ż�ądaniem jesżcże prżed upływem wskażanego wcżes�niej  okresu.  Po okresie
opisanym w żdaniu pierwsżym lub drugim Twoje dane będżiemy prżetwarżac�  w nieżbędnym
żakresie w celach żwiążanych ż rożlicżalnos�cią nasżych dżiałan� , do cżego jestes�my żobligowani
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prżepisami o ochronie danych osobowych oraż jeż�eli jest to nieżbędne do ustalenia, dochodżenia
lub obrony rosżcżen�  w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też�  innym postępowaniu
pożasądowym, a takż�e do wyjas�nienia okolicżnos�ci niedożwolonego korżystania ż usługi, jednak
nie dłuż�ej niż�  10 lat.

TWOJE PRAWA

W  żwiążku  ż  tym,  ż�e  prżetwarżamy  Twoje  dane  m.in.  na  podstawie  udżielonej  prżeż  Ciebie
prżysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

RODO daje Ci sżereg praw, ż kto� rych moż�esż skorżystac� w dowolnej chwili. O ile nie będżiesż tych
praw naduż�ywał lub nie będą nadmierne (np. ustawicżnos�c�  ż�ądan� ), to korżystanie ż nich będżie
dla Ciebie nieodpłatne i powinno byc� łatwe w realiżacji.

Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

Moż�esż  użyskac�  od nas potwierdżenie  cży prżetwarżane są w nasżych żbiorach dane
osobowe  Ciebie  dotycżące,  a jeż�eli  ma  to  miejsce,  moż�esż  użyskac�  dostęp  do  nich
oraż kategorii informacji podanych w niniejsżym dokumencie  w jednym ż powsżechnie
wykorżystywanych formato� w (np. HTML, RTF, DOC, DOCX itp.).

b) Prawo do sprostowania danych

Jeż�eli  prżetwarżane  prżeż  nas  dane  są  nieprawidłowe,  masż  prawo  żgłosic�  ż�ądanie
nieżwłocżnego  sprostowania  dotycżących  ich  danych  osobowych,  kto� re  są
nieprawidłowe. Popros�  nas o ich poprawienie, a my będżiemy żobowiążani to żrobic�. W
takim  prżypadku  prosimy  o  prżedstawienie  nam  dodatkowego  os�wiadcżenia  na
okolicżnos�c� żmiany danych.

c) Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo  to  ożnacża  moż� liwos�c�  ż�ądania,  abys�my  usunęli  ż  nasżych  systemo� w
bażodanowych oraż ż nasżej dokumentacji wsżelkie informacje żawierające Twoje dane
osobowe. Pamiętaj,  ż�e  nie będżiemy mogli tego ucżynic�,  o ile na podstawie prżepiso� w
mamy obowiążek prżetwarżania Twoich danych (np. żobowiążanie ż tytułu rękojmi,  do
ustalenia,  dochodżenia  lub  obrony  rosżcżen� ,  obowiążek  żapewnienia  rożlicżalnos�ci
nasżych dżiałan� , dokumenty księgowe dla potrżeb podatkowych). W każ�dym prżypadku
jednak usuniemy Twoje dane osobowe w moż� liwie najpełniejsżym żakresie, a tam gdżie
nie jest to moż� liwe żapewnimy ich pseudonimiżację (brak moż� liwos�ci żidentyfikowania
osoby,  kto� rej  dane dotycżą beż odpowiedniego klucża powiążan� ),  dżięki cżemu Twoje
dane  będą  dostępne  wyłącżnie  dla  bardżo  ogranicżonego  kręgu  oso� b  w  nasżej
organiżacji.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeż�eli  użnasż  ż�e  dla  okres�lonego  procesu  prżetwarżamy  żbyt  sżeroki  katalog  Twoich
danych osobowych, nie potrżebujemy już�  danych osobowych do celo� w prżetwarżania lub
kwestionujesż ich prawidłowos�c�  danych – masż  prawo żaż�ądac�, abys�my ogranicżyli ten
żakres  prżetwarżania.  O  ile  Twoje  ż�ądanie  nie  będżie  sprżeciwiało  się  wymaganiom
nakładanym na  nas prżeż  prżepisy  lub  nie  będżie  to  koniecżne  dla  realiżacji  umowy,
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uwżględnimy Twoje  ż�ądanie  (na  okres  rożpożnawania  ż�ądania  prżetwarżanie  Twoich
danych  żostaje  wstrżymane  ż wyjątkiem  prżechowywania,  wyłącżnie  ża  żgodą  osoby,
kto� rej dane dotycżą, lub w celu ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen� ,  lub w celu
ochrony praw innej osoby fiżycżnej lub prawnej, lub ż uwagi na waż�ne wżględy interesu
publicżnego Unii lub pan� stwa cżłonkowskiego).

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

W każ�dej chwili moż�esż poprosic� nas abys�my wyeksportowali dane, kto� re nam podałes�  w
toku wsżystkich nasżych kontakto� w i całej wspo� łpracy do odrębnego pliku, w celu ich
dalsżego prżekażania do innego administratora danych.

f) Prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Gdy nie chcesż,  abys�my prżetwarżali  Twoje  dane osobowe  w celach marketingowych,
moż�esż  wnies�c�  do  nas  takie  żastrżeż�enie.  W  takim  prżypadku  dalej  będżiemy
prżetwarżali Twoje dane dla innych potrżeb (celo� w) i ż wyłącżeniem celu, dla kto� rego
żgłosiłes�  sprżeciw.

Uprawnienia, o kto� rych mowa powyż�ej moż�esż wykonywac� poprżeż kontakt ż nami pod adresem
wskażanym na wstępie.

Informujemy, że podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, a jeżeli dotyczy –
również firma pod jaką osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, adres e-mail,
adres  (kod  pocztowy,  miejscowość,  ulica,  nr  domu/mieszkania,  województwo,  powiat,
gmina), PESEL, NIP,  informacje o stanie rodzinnym, w tym: stan cywilny,  jest wymogiem
wykonania  umowy,  której  jesteś  stroną  (np.  zawarta  umowa  przedwstępna  o  nabycie
nieruchomości  lub  umowa  końcowa),  lub  podjęcia  działania  na  Twoje  żądanie,  przed
zawarciem umowy. 

W  związku  z  powyższym,  w przypadku,  gdy  skorzystasz  w toku  realizacji  świadczeń  z
uprawnień takich jak Prawo do ż�ądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
lub  podobnych  co  do  istoty,  –  prawidłowe  wykonanie  przez  nas  umów  może  nie  być
możliwe lub będzie ograniczone. 

Jeż�eli  użnasż,  ż�e  w  jakikolwiek  sposo� b  narusżylis�my  reguły  prżetwarżania  Twoich  danych
osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja
2018  roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego
uprawnienia  powinienes�  podac�  pełny  opis  żaistniałej  sytuacji  oraż  wskażac�  jakie  dżiałanie
użnajesż ża narusżające Twoje prawa lub wolnos�ci. Skargę należ�y żłoż�yc� beżpos�rednio do organu
nadżoru.
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