
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administrato-
rem Państwa danych osobowych jest DOM.developer Wrocław sp. z o,o, z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335; NIP: 894-28-11-866. Zapytania w sprawie 

ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres odo@dom-developer.pl. Informuje się iż po-
dane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach:  
A. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w 

odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO); 

B. wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w 

odniesieniu do produktów i usług należących do spółek celowych w ramach grupy Kapitałowej 
DOM.developer.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 

1 a) RODO). Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, 
organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą 
być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie da-

nych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współ-
pracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki 
techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Informuje się, iż 

dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobo-
wych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasada-
ch określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Informuje się, iż:  

A. w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej drogą elektronicz-
ną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślo-
ny do momentu zgłoszenia sprzeciwu;  

B. w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej drogą elektronicz-
ną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do Spółek celowych w ramach 
Grupy Kapitałowej, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu.  

o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.  

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Dany-
ch Osobowych.  
Informuje się, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobo-

wych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów 
własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną lub spółek celowych należących do 
GK będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów. 
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