
KLAUZULA INFORMACYJNA –RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PROFIT EXPRESS sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie;

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan/Pani Katarzyna Adamczyk   tel. 507 013
702 kontakt e-mailowy profitexpress.biuro@gmail.com

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prowadzenia  negocjacji
zmierzających do zawarcia w przyszłości umowy najmu( zwanej dalej Umową)  na
podstawie  art. 6 ust 1 pkt a-c. RODO 

4. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  trzecie,  jeżeli  jest  to
konieczne doprowadzenia negocjacji lub zawarcia Umowy. 
Pana/Pani dane osobowe będą przekazane podmiotom trzecim tylko na podstawie
odrębnych umów o powierzenie danych osobowych. 
Ponad Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane przez Profit Express sp. z
o.o. w sytuacji gdy spółka jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.    

5. Pani/Pana  dane  osobowe,  co  do  zasady  nie  są  przekazywane  poza  obszar
Europejskiej  Wspólnoty  Gospodarczej  (EOG).  Przekazanie   danych  osobowych
poza  obszar  EOG  może  jednak  nastąpić,  gdy  będzie  to  konieczne  w  celu
prowadzenia  negocjacji  lub  zawarcia  Umowy,  w  tym  sytuacji,  gdy  realizacja
Umowy będzie wymagała udziału podmiotów trzecich posiadających siedziby poza
obszarem EOG. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  prowadzenia
negocjacji  jeżeli  nie  dojdzie  w  ich  wyniku  do  zawarcia  Umowy,  w  związku  z
którymi Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie przez okres
obowiązywania  Umowy  aż  do  dnia  upływu  terminu  przedawnienia  roszczeń  z
tytułu zawartej przez strony przyszłej Umowy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe
utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany
w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych

7. Z  zastrzeżeniem  ograniczeń  wynikających  z  RODO i  innych  przepisów  prawa,
posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organów  nadzoru w rozumieniu RODO,
gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. RODO;

9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pana/Panią Umowy, a także
w zakresie  niezbędnym do podjęcia  przez  Profit  Express sp.  z  o.o.  działań na
Pana/Pani  żądanie  oraz  w  zakresie  niezbędnym  do  wypełnienia  przez  Profit
Express  sp.  z  o.o.  ciążącego  na  niej  obowiązku  prawnego  -  przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6
ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody
na  przetwarzanie  danych  osobowych.  W  pozostałym  zakresie  podanie  przez
Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne.  Natomiast  w zakresie w jakim
zgoda na przetwarzanie  danych osobowych została wyrażona przez Panią/Pana
wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz  odmowa  wyrażenia  zgody  lub  cofnięcie  zgody  uniemożliwi  informowanie
Pani/Pana o nowych ofertach. 



10. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  prowadzenia
negocjacji  i  zawarcia  Umowy.  Jest  Pan/Pani  zobowiązana  do  ich  podania  a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  skutkowało niemożnością ich
prowadzenia a w przyszłości zawarcia umowy;

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania. 


