Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla osób rozważających zakup/rezerwujących lokale
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dr. Marcus International
Sp. z o. o. Sp. K., al. Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz, telefon (62)760 07 00, adres
poczty elektronicznej drmarcus@dr-marcus.com
Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w związku
z przedstawieniem oferty oraz zawarciem umowy rezerwacyjnej/przygotowania oferty
rezerwacyjnej przez administratora danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zmierzającą do zawarcia umowy są art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO w celu podjęcia
przez administratora działań przed zawarciem umowy, realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz celów
wynikających
z
prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych
przez
administratora.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne
w celu przedstawienia oferty i/lub zawarcia umowy. Bez przekazania danych
osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.
Dostęp do dokumentacji w firmie Administratora będzie miał prezes zarządu oraz
osoby uprawnione w ramach wykonywanych obowiązków służbowych w firmie
w ramach otrzymanych od administratora upoważnień.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące
przy realizacji inwestycji i wykonywaniu umów takie jak: generalny wykonawca,
notariusz, kancelaria prawna, administrator osiedla (budynku), firmy świadczące
usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe, bank finansujący realizację
inwestycji, bank prowadzący rachunek powierniczy (w przypadku zawarcia umowy
deweloperskiej) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dokumentacji, poprawienia i uzupełniania
informacji w nich zawartych, w takiej sytuacji proszę o kontakt z Administratorem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: (w przypadku zawarcia
umowy) zgodny z aktualnymi przepisami dot. zawarcia umowy; (dla osób
rozważających zawarcie umowy) – nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia sprzedaży
inwestycji, którą Pani/Pan wyraziliście zainteresowanie.
Ewentualne, udzielono zgody mogą być odwołane w każdym czasie – w takiej sytuacji
proszę o kontakt z Administratorem.
Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ADMINISTRATOR NIE STOSUJE ZAUTOMATYZOWANYCH METOD PODEJMOWANIA
DECYZJI (PROFILOWANIA).
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