
Załącznik numer 2 do Regulaminu promocji „Projekt mieszkania w cenie” z dn. 19.02.2021 r. 

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROJEKT WARSZAWA 2 CORDIA PARTNER 

3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w 

Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000646544, REGON: 

365842727, NIP: 5213755162 (dalej „Administrator”). 

2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem drogą mailową, wysyłając wiadomość na 

adres: biuro@cordiahomes.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w 

imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia, podmioty z grupy kapitałowej (dla 

wewnętrznych celów administracyjnych), uczestnicy procesu budowlanego, zarządca nieruchomości 

oraz bank współpracujący z Administratorem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy, ewentualny dłuższy czas 

przechowywania danych może wynikać z terminów przedawnienia roszczeń, rękojmi, praw 

konsumenta, przepisów z zakresu księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują 

Pani/Panu określone uprawnienia: 

a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są 

przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej 

kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę; 

b. ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora (dotyczy to tych danych, 

które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany); 

c. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób 

niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania; 

d. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich 

danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których 
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Panią/Pana informował; jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność 

usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora; 

e. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie 

Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny 

czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na 

danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał; 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z 

Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy przez Administratora. 

 

 

________________ 

Data i podpis 

 


