
INFORMCJA O PRZERTWARZANIU TWOICH DANYCH ODOBOWYCH 

przez Współadministratorów 

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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) (zwanym dalej „RODO”). 

Niniejszym informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w niżej opisany sposób. 

I. Współadministratorzy danych osobowych 

Następujące podmioty wspólnie są administratorami Twoich danych osobowych: 

1. Property Partner Ceramiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą 

w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2A lok 96, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000562585 

2. Property Partner Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą 

w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2A lok 96, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000491836 

Dalej zwani łącznie Współadministratorami. 

II. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami został 

uzgodniony zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności ustalono, że: 

1. Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za wykonanie względem Ciebie obowiązku 

informacyjnego. 

2. Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za umożliwienie Ci wykonania Twoich 

praw. Niezaleźnie od tego ustalenia, możesz wykonać swoje prawa również wobec 

Współadministratora 1. W takim przypadku Twoje żądanie zostanie przekazane do 

Współadministratora 2, który zrealizuje Twoje żądanie. 

 

III. Punkt kontaktowy 

Ustalony został wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych tj. e-mail daneosobowe@............ lub pisemnie na adres siedziby 

Współadministratora 2 wskazany w pkt I powyżej. 

IV. Cel i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług na 

podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

V. Odbiorcy danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategorią podmiotów: 

a. Pracownicy i współpracownicy Współadministratorów; 



b. Podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności usługi 

informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Współadministratorzy 

powierzą dane osobowe 

VI. Przekazanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski. 

VII. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane przekazane w związku z zawarciem i rozliczeniem umów rezerwacyjnych, umów 

deweloperskich, umów ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, jak również 

pomieszczeń przynależnych do tego lokalu oraz udziału w lokalu garażowym, przetwarzane będą do 

końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 

VIII. Twoje prawa 

Przysługują Ci: 

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania, poprawienia swoich danych osobowych; 

3. prawo do usunięcia danych; 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane 

osobowe , możesz zażądać abyśmy je usunęli; 

4. ograniczenia przetwarzania danych; 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

wyłącznie do ich przechowywania kub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli 

Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je 

bezpodstawnie, lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu 

względem przetwarzania danych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6. prawo do przenoszenia danych; 

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych’ 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, 

które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej cofnięciem. 

Szczegóły i wskazówki jak wykonać swoje prawa uzyskasz pod adresem e-mail 

daneosobowe@punktceramiczna.pl  

 


