Zgodnie z art. 13 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 (określane
jako “RODO”) informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Domena1 Arnold Lis z siedzibą w Milanówku przy ul. Warszawskiej 34
wpisaną

do

ewidencji

działalności

gospodarczej

prowadzonej

przez

zwany/-a Pośrednikiem

Burmistrza Miasta Milanówka pod numerem 3747 NIP: 529-100-94-96,
Regon: 012863849

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika
Administrator danych i dane
kontaktowe

Administratorem danych jest Pośrednik. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail biuro1@domena1.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Cel oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zawarcia Umowy, wypełnienia jej warunków,
prowadzenia naszych działań marketingowych, sprzedawania naszych usługi i wykonywania rozliczeń
finansowych na podstawie art. 6 pkt 1a (wyrażenie zgody) 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.U.UE.L.2016.119.1).

Okres przez który dane będą
przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy w zakresie
i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zrealizowaniu Umowy do momentu cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe, jeśli będzie to konieczne,
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym grupom:
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym
odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i notarialnym.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej Domena1 Nieruchomości,
konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej
akcji np. przejścia na landing page, wysłania formularza kontaktowego.

Informacja o dobrowolności
podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Umowy. W przypadku odmowy podania
danych nie będzie możliwe wykonanie Umowy.

Przetwarzanie danych
osobowych na podstawie ustawy
o przeciwdziałaniu praniu
brudnych pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu

Dane osobowe Państwa oraz Pełnomocnika, zawarte w dokumentach tożsamości mogą być przetwarzane
oraz mogą być sporządzone kopie w/w dokumentów w następujących celach:
- stosowania względem Państwa środków bezpieczeństwa finansowego,
- powiadomienia GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zawiadomienia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia podejrzenia, że wartości majątkowe
będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż
przestępstwo PP lub FT lub z przestępstwa S albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo
PP lub FT lub z przestępstwem S oraz o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z PP lub FT w
przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W powyższym
celu Pośrednik przechowuje: kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego, dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencję transakcji,
konieczne do identyfikacji transakcji przez okres 5 lat, wyniki analiz dotyczących zastosowanych środków
bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji przez okres 5 lat.

użyte skróty oznaczają:
GIIF - Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
FT - finansowanie terroryzmu
PP - pranie pieniędzy
S - skarbowe
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Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Domenę1 Arnold Lis
Administrator danych i dane
kontaktowe

Administratorem danych jest Domena1 Arnold Lis z siedzibą w Milanówku przy ul. Warszawskiej 34.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@domena1.com.pl lub
pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Cel oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy na podstawie art. 6
pkt 1a (wyrażenie zgody) 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.U.UE.L.2016.119.1).

Okres przez który dane będą
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy w zakresie i przez czas zgodny
z obowiązującymi przepisami, a także po zrealizowaniu Umowy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom przetwarzającym, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Podmioty przetwarzające będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na
podstawie umowy z administratorem oraz zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Informacja o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej Domena1 Nieruchomości,
konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej
akcji np. przejścia na landing page, wysłania formularza kontaktowego.

Informacja o dobrowolności
podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych
nie będzie możliwe wykonanie umowy.
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