Klauzula informacyjna dla celów marketingowych
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119 z 04.05.2016r.), dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ul. Kieleckiej 5/40, NIP
5842734981.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. w celu
przygotowania i wysłania oferty dotyczącej realizowanych przez spółkę inwestycji.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a. Przedstawienie ofert - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
b. Udzielenie rzetelnej odpowiedzi na zadane pytanie w związku z prowadzoną przez
Administratora inwestycją - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
administratora.
4. Przysługują Pani/Panu: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do
organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do osiągniecia celu, dla którego dane
osobowe są przetwarzane, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez Administratora danych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania.
7. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
b) dostawcy usług hostingowych;
c) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
rachunkowe, podatkową, pomoc prawną;
d) podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji inwestycji i wykonywaniu
umów - podmioty prowadzące komercjalizację (sprzedaż) oraz obsługę inwestycji w
zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań na podstawie umów zawartych
przez Administratora;
e) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
f) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
g) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.
Informacji związanych z przetwarzaniem danych można uzyskać pod adresem e-mail: rodo@alfapark.pl
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