POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Patron Development Sp. z o.o. Suchy Las
Sp.k. z siedzibą w Suchym Lesie, Osiedle Szafirowe 2C, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000451037, NIP:
9721242956, REGON: 302352662, reprezentowaną przez jedynego komplementariusza
Patron Development sp. z o.o. z ograniczoną z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), na Osiedlu
Szafirowym 2C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000515740, NIP: 7811898116, REGON: 30277534, zwana dalej
„Administratorem.
2. Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres
biuro@osiedleszafirowe.pl lub telefonując pod numer 690 000 691.
3. Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza elektronicznego
dostępnego na stronie internetowej są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora
danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań
przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:


w celach realizacji sprzedaży, działań marketingowych realizowanych na własne potrzeby,
sprawnej realizacji przedsięwzięć deweloperskich



obsługi posprzedażowej



udzielania odpowiedzi na zadawane pytania



wystawiania faktur



przesyłania newlettera do zarejestrowanych subskrybentów



realizacji akcji marketingowych pod warunkiem, że Państwo wyraziliście zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a
Administratorem, dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne, lub
zgoda, której udzieliliście Państwo na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w
związku z subskrypcją newslettera albo prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora lub przez osobę trzecią, w przypadku gdy odpowiadamy na zadane przez
Państwa pytania lub wyjaśniamy wątpliwości.
5. Podane dane niezbędne są do realizowania procesu sprzedaży, procesu zmian lokatorskich,
procesu podpisania niezbędnych umów w formie aktów notarialnych, procesu uruchamiania
kont powierniczych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich
niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, w szczególności
niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień, a także kontakt z Państwem.
6. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z
podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w
przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z
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Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania
umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z
jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, w szczególności do realizacji
zawartej z Państwem umowy lub realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem.
8. Administrator będzie przekazywał Państwa dane wyłącznie do przetwarzania podmiotom,
z którymi współpracujemy w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich :
a) Kancelaria Notarialna Marek Kolasa Notariusz, Paweł Kolasa Notariusz, Andrzej Kolasa
Notariusz z siedzibą w Poznaniu, ul. Libelta 26, w której podpisujemy umowy deweloperskie,
przedwstępne i przeniesienia własności
b) MM Finanse sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 170, która realizuje dla
nas usługi z zakresu księgowości
c) Bank SGB-Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym prowadzimy otwarte rachunki
powiernicze oraz Oddział SGB-Banku S.A. - Finansowe Centrum Biznesu w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 22), który jest odpowiedzialny za obsługę naszych
rachunków powierniczych.
d) BUD-OWY SP. z o.o., z siedzibą w Orzechowie, ul. Miłosławska 54A, która jest Generalnym
Wykonawcą realizowanej przez nas inwestycji Osiedle Szafirowe w Suchym Lesie
e) Adminion Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wybickiego 6, która jest
Zarządcą Nieruchomości położonych na Osiedlu Szafirowym w Suchym Lesie.
f) Instal-Bud Maciej Kominkiewicz z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 15/17, która jest
odpowiedzialna za instalację wod-kan i c.o. na inwestycji Osiedle Szafirowe w Suchym Lesie
Ponadto podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną.

9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i
usunięcia, (chyba, że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne), a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych
w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: biuro@osiedleszafirowe.pl lub w sposób
analogiczny do sposobu w jaki udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingowych.

Subskrypcja newslettera
W przypadku chęci subskrybowania newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w
procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który
przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Klient może w każdym czasie zrezygnować
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z dalszej subskrypcji klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego
newslettera.
Jak są chronione dane osobowe Klientów?
Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które
zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.
2. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności 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 (określane popularnie jako „RODO. Dostęp do danych
osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są
zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
3. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi
UODO.
Cookies
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzystasz odwiedzając stronę). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi
informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie
ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek..
Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte
mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie
nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.
Klient może skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu korzystania ze
strony. Informację o tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki
internetowej, z której Klient korzysta.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
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o

w przeglądarce Chrome

o

w przeglądarce Firefox

o

w przeglądarce Internet Explorer

o

w przeglądarce Opera

o

w przeglądarce Safari

Zmiana polityki prywatności strony
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać
tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie .
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