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Klauzula informacyjna 

 

Szanowni Państwo, 

począwszy od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie postanowienia Rozporządzenia nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”). Wobec powyższego przekazujemy Państwu 

informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

jest Osiedle Łabędzie 2 sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Drozdów 48B/14, NIP 

6462932971, KRS 0000493279, tel. +48 887 785 560, e-mail marketing@osiedlelabedzie.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytań, dotyczących projektów 

prowadzonych przez Osiedle Łabędzie 2 sp. z o.o. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

4. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa, podmioty kontrolne 

i nadzorcze. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych 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 organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 

udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do czynności związanych 

z obsługą zapytań, m.in. odpowiedzi na zapytania mailowe, telefoniczne czy wysyłane przez 

formularz kontaktowy on-line dostępny na naszej stronie internetowej 

www.osiedlelabedzie.pl, przygotowania umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich oraz 

umów sprzedaży. 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

a) czas obowiązywania umowy zawartej z Osiedle Łabędzie 2 sp. z o.o., 

b) przepisy prawa, które mogą obligować Osiedle Łabędzie 2 sp. z o.o. do przetwarzania 

danych przez określony czas, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Osiedle Łabędzie 2 sp. z o.o., 

d) udzielona zgoda. 
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