Polityka Prywatności
§ 1. Wstęp
Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Iwonę Pragnącą i Katarzynę Szymczak prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej VESTA
Zarządzanie Nieruchomościami Iwona Pragnąca, Katarzyna Szymczak spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Hallera 84 lok. 2, NIP: 894-305-46-28, REGON: 022445943, e-mail: info@vesta.nieruchomosci.pl (dalej
jako Administrator).
§ 2. Obowiązek informacyjny
W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia 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 (dalej
zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy
informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorami Twoich danych osobowych są Iwona Pragnąca i Katarzyna Szymczak (współadministratorzy)
prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej VESTA Zarządzanie Nieruchomościami Iwona
Pragnąca, Katarzyna Szymczak spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hallera 84 lok. 2, NIP: 894-30546-28, REGON: 022445943, e-mail: info@vesta.nieruchomosci.pl.
W celach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@vesta.nieruchomosci.pl.
W związku z tym, że Iwona Pragnąca i Katarzyna Szymczak jako wspólnicy spółki cywilnej działają na zasadzie
współadministrowania, zostało między nimi zawarte porozumienie dotyczące wspólnego przetwarzania danych
osobowych. Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Prawa,
o których mowa poniżej, mogą być wykonywane wobec każdego z Administratorów. Szczegółowych informacji
dotyczących uzgodnień między Administratorami w zakresie współadministrowania udziela Inspektor Ochrony
Danych.
Jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, której jesteśmy
administratorem (np. w celu zgłoszenia usterki), to przetwarzamy Twoje jako podmiot przetwarzający
działający w imieniu i na polecenie Wspólnoty Mieszkaniowej, której jesteś członkiem.
II. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych:
W odniesieniu do danych zawartych w formularzu kontaktowym lub innych danych kontaktowych
przekazanych przez Ciebie, jesteśmy uprawnieni do ich przetwarzania na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO). Po zakończeniu kontaktu nadal będziemy przechowywać Twoje dane kontaktowe w celu
archiwizacji korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania potrzeby archiwizacji.
Ciążą na nas również obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z RODO, np.
związane z realizacją zgłaszanych do nas żądań osób, których dane dotyczą. W tym celu przetwarzamy Twoje
dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli zawarłeś z nami umowę, wówczas cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych został
przekazany w odrębnym dokumencie przy zawarciu umowy.
III. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom i współpracownikom, którym zlecimy
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi
kurierskie, księgowe, prawne i doradcze. Wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i
tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane właściwym organom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
IV. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (poza obszar UE/EOG).
V. Twoje prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następuję prawa:
1.

Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, a także prawo do ich sprostowania.

2.

Prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać.

3.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych
osobowych jeśli: (a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam
sprawdzić prawidłowość tych danych; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) nie
potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw
Twojego sprzeciwu.

4.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi
uzasadniony interes administratora. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz
uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.

Prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które
nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie
np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora danych.

6.

Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw wyślij żądanie na adres e-mail: iod@vesta.nieruchomosci.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
VI – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz prawie do cofnięcia zgody
Podanie przez Ciebie danych kontaktowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
konieczne w celu skontaktowania się z nami. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta – możesz nas
poinformować o cofnięciu zgody wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@vesta.nieruchomosci.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby.
Podanie przez Ciebie innych danych, np. danych związanych z zawartą umową, może być obowiązkowe.
Szczegółowo poinformujemy Cię o tym w odrębnej klauzuli przekazanej przy zawarciu umowy.

