KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w COMELS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako: „RODO”
Jednocześnie dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane
osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić:
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a)

DEVSTEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie;

b) COMELS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie;

Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie
zwane są dalej „Administratorami”.
2. Dlaczego Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe?

Administratorzy przetwarzają dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i
udokumentowania świadczonych przez nich usług.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie Administratorzy przetwarzają dane osobowe?

Pani/Pana 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).
W przypadku podjęcia przez Panią/Pana decyzji o nabyciu oferowanego przez nas
produktu/usługi Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
-

-

w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej między Panią/Panem a Spółką COMELS Sp. z o.o. z
siedzibą w Piasecznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych, np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych usług na
podstawie uwag klientów na ich temat, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem
telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np. potwierdzić lub odwołać termin spotkania, poinformować o
konieczności przygotowania dokumentów, realizacji obowiązków informacyjnych, kontaktach w sprawie
zgłoszeń i napraw usterek, wad, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
w celu utrzymania relacji z klientami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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4.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przy czym informujemy, że do
wykonania usługi Administratorzy potrzebują niezbędnych danych osobowych od swoich
klientów. Z tego też względu, Administratorzy mają prawo odmówić zawarcia umowy lub
wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.
5. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów?

Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe, które Klient przekaże osobiście lub które
będą zawarte w dokumentach, które zostaną udostępnione w celu wykonania usługi.
6. Czy Administratorzy mogą przekazać dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, instytucjom)?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)

pracownicy i współpracownicy Administratorów,

b)
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów, w szczególności podmioty prowadzące
księgowość, firmie informatycznej, firmom wykonujących prace budowlane i wykończeniowe w celu realizacji
ewentualnych zmian lokatorskich lub realizacji uprawnień z rękojmi za wady lub gwarancji jakości, doradców
ekonomicznych, kancelarii prawnych, analityków, jak również podmiotom prowadzącym działalność pocztową
lub kurierską,
c) podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli
Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
d)

pośrednicy sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

W każdej chwili może się Pani/Pan dowiedzieć o podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana
dane osobowe pod adresem: biuro@comels.eu
7. Czy ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub ich
usunięcia?

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdy ma prawo do przenoszenia danych
osobowych - taka możliwość jest dostępna po zgłoszeniu takiego żądania, w tym celu
uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem biuro@comels.eu
8. Czy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa - szczegóły można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
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9. Czy Administratorzy przekazują Pani/Pana dane osobowe do firm za granicą, państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
10. Jak długo Administratorzy będą przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Administratorzy będą przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres
obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających,
w tym roszczeń podatkowych - jednakże nie dłużej niż przez 20 lat od zakończenia realizacji
umowy.
Szanowny Kliencie, z przyjemnością przekażemy Ci dodatkowe informacje na temat
przetwarzania danych osobowych, w tym celu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem:
biuro@comels.eu
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