Klauzula informacyjna dla Klienta
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy,
że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka SNIADECKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.
(siedziba spółki: ulica ul. Młyńska nr 12 lok. 11, 61-730 Poznań, REGON 369753222; NIP
7831774771)
2.Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: (1) obrona przed
ewentualnymi roszczeniami osób dokonujących wizytacji budowy na okres nie dłuższy niż
przedawnienie roszczeń.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz na podstawie zgody
4.Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług
technicznych umożliwiających realizację umowy, a w przypadku dojścia do zawarcia umowy
sprzedaży - dostawcy usług prawnych.
5.Posiadacie Państwo: prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo do ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7.Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania
decyzji, m.in. poprzez wykorzystanie systemów i programów śledzących aktywność na stronie
internetowej www.sniadecki-development.com, w tym w oparciu o profilowanie.
9.Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania
wiąże się z brakiem możliwości wizytacji budowy.
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przetwarzanych przez nasze biuro, mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając e-mail na
adres: biuro@sniadecki-development.com

