
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej 
„RODO”, informuje się, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nieruchomości Katarzyna Czerska", Sterławki 
Małe 8, 11-500 Giżycko. 
2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pod adresem: 
domki@pcd.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy), 
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu zawarcia umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania:  

- dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;  

- do sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;  

- na podstawie art. 18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO, 

- przenoszenia danych, ze względu na brak przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. 

9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


