
I.  Co to jest polityka prywatności? 

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Pani/Pana o zasadach 

dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych. 

Ponieważ zmianie uległy przepisy prawa regulujące powyższe kwestie,  Administrator Danych 

Osobowych przedstawia Politykę prywatności, która zgodna jest z Rozporządzeniem 

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 oraz z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r. poz. 1000). 

Administrator Danych Osobowych ma nadzieję, że Polityka Prywatności pomoże Pani/Panu 

zrozumieć, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które 

przekazujecie mi Państwo. 

II.  Definicje 

1.Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ 

publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i 

sposoby przetwarzania danych osobowych; 

2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 

numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

4. Serwis – strona internetowa, dostępna pod adresem http://blockpol.pl. 

5. Administratorem Serwisu jest Administrator Danych Osobowych. 

6. Operator hostingowy: https://linuxpl.com (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina 

Roosevelta 22, 60-829 Poznań). 

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w 

następujący sposób: 



a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; 

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").; 

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego 

pod adresem : https://linuxpl.com (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 

22, 60-829 Poznań). 

  

III. Administrator Danych Osobowych 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane Blockpol sp. z o.o., 53-

020 Wrocław, ul. Krzycka 90 D1, NIP 899-260-75-01. 

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Ireneusza 

Brosia,  którym można się skontaktować za pomocą e-maila:  rodo@blockpol.pl 

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Zbieramy dane zwykłe i przetwarzamy informacje dobrowolnie uzyskiwane od Pani/Pana 

podczas:  

a) wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www;  

b) wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;  

c) rozmów telefonicznych;  

d) korespondencji e-mail;  

e) przekazania przez Panią/Pana do nas dokumentów;  

f) składania przez Panią/Pana zamówień i zapytań;  

g) spotkań z naszymi pracownikami i przedstawicielami.  

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?  

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:  

1) obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 

lit. c);  

2) zawartych umów, w celu realizacji postanowień danej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);  

3) na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności w celach 

marketingowych;  

4) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, do celów 

statystycznych i analitycznych ze względu na  uzasadniony interes Administratora  - (art. 6 ust. 

1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw; 



Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale w niektórych przypadkach 

może być konieczne. 

Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych może uniemożliwić otrzymanie oferty 

sprzedażowej, korzystanie z akcji promocyjnych, otrzymywanie informacji o promocjach, 

wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych. 

 

Nie podanie danych osobowych może uniemożliwić sporządzenie projektu umowy oraz 

zawarcie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przeniesienie własności czy przekazanie 

lokalu. 

V Informacje o formularzach 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, 

adres IP) 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

użytkownika. 

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, 

zarejestrowany przez Operatora Serwisu. 

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu 

handlowego. 

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie 

realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o 

posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen 

internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – 

NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi 

Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 

VI Informacje o plikach tymczasowych (cookie) 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 



przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości; 

2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu stosowane są „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym 

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest 

także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat 

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 

korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony 

prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 

korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 

użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html


11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z 

plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

 

VII logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem 

oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług 

hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 

podlegać:  

1. czas nadejścia zapytania, 

2. czas wysłania odpowiedzi, 

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

6. informacje o przeglądarce użytkownika, 

7. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

VIII Udostępnianie i powierzenie danych 

1. Pani/Pana dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w 

granicach dozwolonych przez prawo zgodnie z Rozporządzeniem RODO, niniejszą polityką z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora.  

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione: 

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

(np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom 

nadzoru) 

https://www.google.com/ads/preferences/


b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane (np. podmiotom obsługującym nasze 

systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne)  

c) innym spółkom powiązanym z Administratorem Danych Osobowych 

d) pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do 

ich przetwarzania 

e) podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych 

osobowych,  

f) odbiorcom danym osobowych t.j. Kancelarii Notarialnej, celem sporządzenia projektu 

umowy;  

IX Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są 

przetwarzane, 

b)w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym 

lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji, 

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, od czasu jej wycofania, 

d)do czasu złożenia sprzeciwu, gdy przetwarzanie dokonywane jest w związku z uzasadnionym 

interesem Administratora. 

 

X Prawa przysługujące klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

1.Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  

b) usunięcia,  

c) ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo do przenoszenia danych,  

e) prawo wniesienia sprzeciwu,  

f) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem, 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z 



przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres 

wskazany pkt. III niniejszej Polityce prywatności lub elektronicznej na adres mailowy 

rynek@blockpol.pl. 

2. Ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie 

sprzeciwu (zgodnie za art. 21 RODO), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

XI  Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

  

XII Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji 

Międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe. 

 

XIII Zarządzanie plikami tymczasowymi (cookie) 

W celu uniemożliwienia otrzymywania plików cookies przez Klienta na jego urządzeniu 

końcowym powinien on zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. ADO zastrzegają, że 

wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach 

może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

 

XIV Zabezpieczenie danych 

Dane przechowywane i przetwarzane przez ADO są chronione za pomocą organizacyjnych i 

technicznych środków bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do nich przez osoby 

niepożądane. 

 

 


