Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
I.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie
kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka/deweloper: Premium Properties 2
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-247) przy
ul. Marcina Flisa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000737716, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5223130239, REGON 380643166, kapitał
zakładowy: 3.001.000,00 zł (dalej także jako „Administrator1” lub „PP2”).
Administrator1 powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się
przesyłając wiadomość e-mail na adres: RODO@rednetinvestment.pl lub przesyłając
wiadomość na adres korespondencyjny spółki wskazany powyżej z dopiskiem „Dane
osobowe”.
Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych spółce redNet Investment
sp. z o.o., administratorem Twoich danych osobowych będzie także redNet Investment sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Flisa 4 (02-247 Warszawa), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379407; akta rejestrowe
której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS; posiadającą REGON 142838049, NIP 5222973208; kapitał zakładowy: 27.000,00
złotych (dalej także jako „Administrator2” lub „RI”).
Administrator2 powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się
przesyłając wiadomość e-mail na adres: RODO@rednetinvestment.pl lub przesyłając
wiadomość na adres korespondencyjny spółki wskazany powyżej z dopiskiem „Dane
osobowe”.
W zakresie elementów wspólnych poniższej klauzuli PP2 i RI zwani są „Administratorem”.

II.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez PP2.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez PP2:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do PP2 zapytanie oraz w celu
zapewnienia kontaktu z Tobą w sprawie objętej zapytaniem, co stanowi prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/4/WE (dalej także jako „RODO”),
b) w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby
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lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) w razie wyrażenia Zgody nr 1 dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu i
promocji produktów i usług oferowanych przez PP2, obejmującego profilowanie
zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów
deweloperskich oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, podstawą przetwarzania
danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie profilowania prawnie
uzasadniony interes realizowany przez PP2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
dane osobowe będą także przetwarzane
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania ww. celów.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez RI.
W razie wyrażenia przez Ciebie Zgody nr 4 dane osobowe zostaną udostępnione spółce
redNet Investment sp. z o.o., która przetwarzać będzie je:
e) w celach marketingowych polegających na informowaniu o inwestycjach
deweloperskich podmiotów współpracujących przy ich realizacji z redNet Investment
sp. z o.o. obejmujących profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb
w zakresie produktów deweloperskich oraz przedstawienia odpowiedniej informacji
handlowej – podstawą przetwarzania danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a
w zakresie profilowania prawnie uzasadniony interes realizowany przez redNet
Investment sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f)

III.

dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. w celach statystycznych i
analitycznych oraz w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem
usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu
wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzania danych.

Zakres przetwarzania danych przez PP2.
Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w pkt II. lit. a)-c) obejmuje
dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym oraz w toku późniejszego kontaktu z
Administratorem, w tym informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach oraz klauzulach
informacyjnych z którymi się zapoznałeś/aś.
Przetwarzanie danych dla realizacji celów marketingowych PP2 obejmuje dane podane przez
Ciebie w formularzu kontaktowym oraz w toku późniejszego kontaktu z PP2 w zakresie
dotyczącym preferencji dla inwestycji deweloperskiej, w tym informacji o wyrażonych zgodach
oraz klauzulach informacyjnych. PP2 może łączyć Twoje dane z informacjami o Twoich
cechach, zachowaniach, zainteresowaniach lub preferencjach, aby dopasować informacje
handlowe do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie).
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Zakres przetwarzania danych przez redNet Investment sp. z o.o.
Przetwarzanie danych dla realizacji celów marketingowych redNet Investment sp. z o.o.
obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lokalizację inwestycji w związku z
którą wyrażona została zgoda, parametry dotyczące inwestycji deweloperskiej wskazane
przez Ciebie w formularzu kontaktowym, w tym informacji o wyrażonych zgodach oraz
klauzulach informacyjnych. RedNet Investment sp. z o.o. może łączyć Twoje dane z
informacjami o Twoich cechach, zachowaniach, zainteresowaniach lub preferencjach, aby
dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb lub
oczekiwań (tzw. profilowanie).
Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w pkt II. lit. f) obejmuje
dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym oraz w toku późniejszego kontaktu z
redNet Investment sp. z o.o., w tym informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach oraz
klauzulach informacyjnych z którymi się zapoznałeś/aś.

IV.

Cele marketingowe i profilowanie.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmuje w zależności od
Twoich wyborów:


przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie informacji handlowych z wykorzystaniem
urządzeń i środków komunikacji elektronicznej (np. adres e-mail) lub telefonicznej (np.
połączenia telefoniczne, sms), w tym z wykorzystaniem systemów przekazujących,
wyświetlających lub przesyłających te informacje automatycznie,



łącznie Twoich danych z informacjami o Twoich cechach, zachowaniach,
zainteresowaniach lub preferencjach, aby dopasować informacje handlowe do Twoich
przewidywanych lub znanych potrzeb bądź oczekiwań (tzw. profilowanie).

W przypadku gdy Administrator przetwarza Twoje dane w celach marketingowych na
podstawie Twojej zgody, gdy zostanie ona cofnięta Administrator zaprzestanie przetwarzania
danych w celach marketingowych. Informacje handlowe mogą być nieprofilowane lub
profilowane tj. dopasowane do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb bądź oczekiwań.
W każdej chwili możesz zrezygnować z profilowanego marketingu wnosząc sprzeciw. W
przypadku rezygnacji z profilowanych informacji handlowych – Administrator będzie Ci
przekazywać tylko nieprofilowane informacje handlowe i tylko w ten sposób, do którego odnosi
się Twoja zgoda. Jeżeli w danej sytuacji nie jest możliwe przekazywanie informacji
nieprofilowanych, Administrator nie będzie realizował względem Ciebie marketingu.
Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w sekcji VIII poniżej.

V.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane:
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a) w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do PP2 zapytanie oraz w celu
zapewnienia z kontaktu z Tobą – maksymalnie przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu
z PP2;
b) w razie wyrażenia przez Ciebie Zgody nr 1 do czasu cofnięcia zgody; a w przypadku
przetwarzania danych osobowych dla celów profilowania do chwili wniesienia
sprzeciwu;
c) w razie wyrażenia przez Ciebie Zgody nr 4 do czasu cofnięcia zgody; a w przypadku
przetwarzania danych osobowych dla celów profilowania do chwili wniesienia
sprzeciwu;
d) w celach analitycznych i statystycznych maksymalnie przez okres 2 lat od otrzymania
danych;
e) w celach archiwalnych i dowodowych nie dłużej niż przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, który to okres jest zbieżny z okresami
wskazanymi w lit. a)-d) w zależności od celu przetwarzania lub do czasu uwzględniania
Twojego sprzeciwu.

VI.

Odbiorcy danych.

Odbiorcy danych PP2.
Administrator1 przekazuje Twoje dane osobowe podmiotowi realizującemu na rzecz
Administratora1 obsługę inwestycji (redNet Investment sp. z o.o.), podmiotowi świadczącemu
na rzecz Administratora1 usługi sprzedażowo-marketingowe, w tym obsługę klientów
(redNet24 Sp. z o.o.), podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym
Administratorowi1 systemy teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi dostawy i
utrzymania oprogramowania, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora1 usługi
marketingowe; operatorom usługi mailingu, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub
pocztowe, podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne,
firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód z którymi
współpracuje Administrator1, pracownikom oraz współpracownikom Administratora1 oraz
pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.
Dodatkowo dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom państwowym
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia Zgody nr 4 dane osobowe mogą zostać udostępnione redNet
Investment sp. z o.o.

Odbiorcy danych RI.
Administrator2 przekazuje Twoje dane osobowe, podmiotom zapewniającym obsługę lub
udostępniającym Administratorowi2 systemy teleinformatyczne; podmiotom świadczącym
usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, podmiotom świadczącym na rzecz
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Administratora2 usługi marketingowe; operatorom usługi mailingu, podmiotom świadczącym
usługi kurierskie lub pocztowe, podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z
zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT, podmiotom świadczącym
usługi prawne, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód
z którymi współpracuje Administrator2, pracownikom oraz współpracownikom Administratora2
oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.
Dodatkowo dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom państwowym
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VII.

Przekazywanie danych poza EOG.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – z
wyjątkiem przypadków opisanych w Polityce prywatności – związanych z korzystaniem z
naszego serwisu internetowego.

VIII.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, masz:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f)

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 f) tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony
trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli jednak dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz
sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane
osobowe nie będą już przetwarzane dla realizacji tego celu,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do
innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
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możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które są przetwarzane na podstawie zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z Administratorem lub z
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe odpowiednio PP2 i RI znajdziesz w pkt I
powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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