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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) – dalej RODO, Przylesie Sp. z o.o.  ul. Krzycka 90 D, Wrocław,  informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przylesie Sp. z o.o. ul Krzycka 90d, 

53-020 Wrocław; (developer@blockpol.pl). 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o:  

-  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj na podstawie udzielonej zgody,  

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj w celu wykonania umowy związanej ze zbyciem nieruchomości 

oraz obowiązków prawnych wynikających ze sprzedaży, 

-art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, 

- art. 6 ust.1 lit. f)  RODO, w celu  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora 

np. w celu dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony swych praw, komunikacji,  

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą podmioty, którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

(„Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 

również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa  tylko w uzasadnionych przez prawo przypadkach. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez 

Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres na który 

udzielono zgody lub do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być 

wycofana (np. w drodze e-mail) w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych przed jej wycofaniem, 
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b) w przypadku, gdy podstawą prawna przetwarzania danych jest wykonanie umowy, 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres umowy i rękojmi, 

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres 

wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora, 

d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie 

usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania 

tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana 

danych, prawo do ich sprostowania, a w granicach określonych w art. 15-22 RODO: prawo 

do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z obsługą sprzedaży, komunikacji; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.  

Administrator danych osobowych 

 

  


