Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1.Administratorem danych (zwanym również Usługodawcą) jest ARTFLAT I.Pawłowski A.Węgrzyn
Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni (81-393),ul. Żwirki i Wigury 8a/3, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000621428, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
5862307236, REGON:364620568. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 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.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne
dla osób nieuprawnionych.

§2. Zbieranie i przetwarzanie danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów składających zapytanie o ofertę: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do
potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji czyli:
- kontaktu zwrotnego z klientem;
- do informowania o nowych produktach w naszej ofercie;
Dane te przetwarzane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione ( pracownicy firmy), które są
zobowiązane do zachowania tajemnicy.
2. Usługodawca jest także administratorem danych swoich klientów, dla których świadczy usługę
pośrednictwa, mi.in. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, dane nieruchomości.

Dane te są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania
oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora.
3. Przetwarzanie danych obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu
zarządzania ofertami z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi,
który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia
uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.
6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@artflat.pl
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub
jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

