Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie, moich danych osobowych przez
Bondomo Immobilien Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasickiego 33, KRS nr 0000242787
(zwanej dalej „Spółką”), w następujących celach:

na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki, w szczególności o ofertach, które są lub będą
opublikowane na stronie www.ogrodywesola.pl i www.apartamenty.ogrodywesola.pl w tym na
przesyłanie
informacji
o
promocjach
dotyczących
w/w
projektu
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej
drogą telefoniczną na podany przeze mnie numer telefonu
na udostępnianie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Bondomo
Immobilien Sp. z o.o. oraz partnerów biznesowych współpracujących ze Bondomo Immobilien sp. z
o.o. w celu przekazywania informacji handlowych od wyżej wymienionych podmiotów
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej
drogą telefoniczną na podany przeze mnie numer telefonu
Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez Bondomo Immobilien
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasickiego 33, KRS nr 0000242787 (administrator danych)
w celu odpowiedzi na Twoje zgłoszenie poprzez kontakt telefoniczny w celu przedstawienie Tobie
oferty lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także w celu marketingowym
polegającym na promocji naszych innych produktów. Podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO),
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243) oraz
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.
1422). Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazani nie będziemy mogli skontaktować
się z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty. Informujemy, że przysługuje Tobie prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo cofnięcia zgód
na przetwarzanie danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie
dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych. Do Twoich danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty
świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, kredytowe,
bankowe, architektoniczne, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz sprzedażowe i marketingowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie
będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania
Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@bondomo.pl.

