KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”)
niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez
administratora danych osobowych, tj. Mayland Real Estate Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa), KRS 12635
1. w celach wykonania umowy, prowadzenia korespondencji biznesowej,
oferowania świadczonych usług oraz podejmowania negocjacji (art. 6
ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w
tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Udostępnienie powyższych danych jest dobrowolne. Państwa dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie
profilowania. Państwa dane będą przetwarzane w celu i podstawie
wskazanym powyżej. Mayland Real Estate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej.
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przetwarzające) takie jak podmioty świadczące usługi audytowe, księgowe,
prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likwidacji szkód, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi w
zakresie prowadzenia archiwum. Przysługuje Państwu prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu również prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
____________________________________

INFORMATION CLAUSE
Pursuant to Article 13 (1) and (2) of the General Data Protection Regulation of
27 April 2017 (further: the GDPR), we hereby inform that your personal data
shall be processed by the personal data controller, that is: Mayland Real
Estate with registered seat in Warsaw (address: Puławska street no. 427, 02-801
Warsaw), KRS 12635

1. for the purpose of execution of the contract, conducting business
correspondence, offering services and engaging in negotiations
(Article 6 (1)b) of the GDPR and Article 6 (1) c) of the GDPR);
2. for archival (evidence) purposes, being an implementation of our
legitimate interests involving the securing of information in the case of a
legal need to prove certain facts (Article 6 (1) f) of the GDPR);
3. for the purpose of determination, pursuit of or defense against claims,
being an implementation of our legitimate interests (legal basis
contained in Article 6 (1) f) of the GDPR);
The provision of the above data is voluntary. Your data shall not be processed
in automated form, and in particular it shall not be used for profiling. Your
data shall be processed for the purpose and on the basis indicated above.
Mayland Real Estate with registered seat in Warsaw may make your personal
data available to entities of its capital group. Your personal data may also be
accessed by our subcontractors (processing entities), such as entities
providing audit, accounting, legal or IT services, claims adjusters, entities
performing services related to claims adjusting, marketing agencies, entities
providing archival storage services. You have the right to demand access to
your personal data, to request its correction, erasure or limitation of
processing, the right to object to the processing, the right to transfer your
data, and the right to lodge a complaint to the appropriate supervisory
authority. You are also entitled to withdraw your consent for processing at any
time, which shall not influence the lawfulness of processing which had been
done on the basis of your consent before its withdrawal.

