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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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”, informujemy, iż: 

1. [Administrator danych] Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest Europejski 
Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 13, 00-
071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000923434.  

2. [Kontakt z Administratorem] Z Administratorem skontaktować się można pod adresem e-mail: 
office@europejski.pl oraz pisemnie pod wskazany wyżej adres siedziby – z dopiskiem „Ochrona Danych 
Osobowych”. 

3. [Źródło pochodzenia, kategoria danych, cel i podstawy przetwarzania] Przetwarzane kategorie Państwa 
danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa 
imieniu, w szczególności od Państwa pracodawcy, zleceniodawcy, który wskazał Państwa jako reprezentantów 
lub osoby do kontaktu) lub dane osobowe, które zostały uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych, w 
szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane osobowe 
przetwarzane mogą być w celu wysyłania informacji handlowych, kartek świątecznych, zaproszeń, w celu 
pozostawania w zwyczajowym kontakcie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a lub lit. f RODO.  

4. [Odbiorcy danych osobowych] Dbamy o zapewnienie poufności Państwa danych osobowych i ograniczamy 
przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej 
organizacji możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy 
przetwarzanie niektórych danych osobowych. W szczególności podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi: informatyczne, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe, dostawcze, prawne, 
telekomunikacyjne.  

5. [Okres przechowywania danych] Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym 
celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody (o ile podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, a nie 
prawnie uzasadniony interes Administratora). 

6. [Prawa osób, których dane dotyczą] Mają Państwo prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) usunięcia danych osobowych, 
e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 


