Polityka Prywatności
§1
Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu
mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich
danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.
§2
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: PROPERTY DATA SP. Z O.O.
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź. W razie pytań i wniosków
dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: pomoc@asystentrentiera.pl lub
listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§3
Przetwarzane dane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
Nazwa firmy
Adres poczty elektronicznej
Nr telefonu kontaktowego
NIP

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z
korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane
te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech
identyfikujących osoby odwiedzające stronę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres IP komputera i serwera
Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
Czas nadejścia zapytania
Pierwszy wiersz żądania HTTP
Kod odpowiedzi HTTP
Liczbę wysłanych przez serwer bajtów

Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik.
Informacje o przeglądarce użytkownika.
Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
§4
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy lub
podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych,
jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.
Świadczenie usług oferowanych w Serwisie Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny
niż newsletter Przesyłanie newslettera.
§5
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia
umowy.
Podstawa przetwarzania:
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO)
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
profilowaniu w celach marketingowych
przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
badaniu satysfakcji klientów

§6
Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia
realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że
przepisy prawa stanowią inaczej.

§7
Odbiorcy danych osobowych
Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, serwerownia, biuro
rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne na
rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest
właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.
W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia
usług, PROPERTY DATA SP. Z O.O. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135
Łódź
wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami
ochrony danych osobowych.
§8
Prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych
wniesienia skargi do organu nadzorczego
odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
§9
Środki Bezpieczeństwa

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych
osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada stosowną dokumentację oraz
wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.
2. W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług,
Administrator, będzie wymagał zapewnienia prawa kontroli zgodności działania tych
podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą
elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z
ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).
§ 10
Rezygnacja/poprawa danych
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz
prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.
2. Usunięcie danych Usługobiorcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie.
3. Usunięcia konta Usługobiorcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych
można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi.
§11
Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w
każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej
polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich
zarejestrowanych Usługobiorców.
§12
Reklamy i linki stron trzecich
1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora
Serwisu.
2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń
reklamy.3. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Usługobiorców nie są
udostępniane.
W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies
pochodzących
od partnerów Administratora Serwisu należy zapoznać się z odpowiednimi
zapisami
na stronach reklamodawców.
4. Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Serwisu nie
odpowiada
za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron
do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości
Usługobiorcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności
zamieszczonymi na tych stronach.

