Polityka Prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR”)
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej: www.osiedle-kuznica.pl oraz w procesie sprzedaży, jest Kuźnica
Kołłątajowska Sp. z o.o. Sp. K., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w
Krakowie, pod numerem KRS: 0000279369, REGON 120545815,NIP: 945-209-50-67;
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
W tym celu dla Państwa bezpieczeństwa dane osobowe przechowywane są na
zabezpieczonych serwerach.
4. Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych, nie mniej jednak
wszelkie informacje na temat tego, jak chronimy Państwa dane osobowe można
uzyskać w drodze kontaktu poprzez e-mail: biuro@osiedle-kuznica.pl
5. Administratorem danych swoich klientów jest Kuźnica Kołłątajowska Sp. z o.o.
Sp. K. Oznacza to, że dane osobowe korzystających z naszej strony internetowej lub
kontaktujących się z nami za pośrednictwem adresów e-mail podanych na stronie
internetowej, są przetwarzane w zakresie takim jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres, adres IP, ew. nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez
Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych oraz w zakresie prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną, a także w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych
interesów, w tym dotyczących zawartych umów (prawnie usprawiedliwionych celów),
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
7. Dane są zbieranie jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie oraz w takim
zakresie są przetwarzane.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu,
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu
Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych

roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do przetwarzania danych.
10. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym
dostępem osób trzecich.
11. Dane osobowe naszych Klientów mogą być ujawnione podmiotom
zewnętrznym, przetwarzającym te dane, jeżeli Kuźnica Kołłątajowska Sp. z o.o. Sp. K.
powierzyła im je na podstawie stosownej umowy, np. firmom remontowobudowlanym i usługowym, działającym na zlecenie Spółki jeżeli jest to niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także
kancelariom rachunkowym, prawnym, notarialnym jak również organom
państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak sądy, prokuratura,
policja wyłącznie w zakresie koniecznym przez wzgląd na wymagania tych organów
lub w związku z zawartymi ze Spółką umowami.
12. Dane Użytkownika nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, nie są również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
13. Okres przechowywania danych osobowych przez Spółkę, odpowiada
bezpośrednio okresowi przetwarzania jaki jest niezbędny do wykonania umowy
pomiędzy Spółką a jej Klientami. Dane są więc przetwarzane przez okres w którym
umowa bądź usługi będą wykonywane i świadczone przez Spółkę, oraz po tym
okresie w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, np. w celach
statystycznych, rachunkowych i itp.
14. Dane są przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez
Państwa zgody na takie przetwarzanie.
15. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu
sprzedaży będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego procesu, po
czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla
przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu
odwołania zgody.
16. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki
cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych
w celu personalizowania udostępnianych treści, analizowania ruchu i dopasowania
ich do potrzeb i wygody użytkowników na naszych stronach przez naszych
partnerów (Google, Facebook).
17. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. Wszelkich dodatkowych informacji, dotyczących przetwarzania danych
osobowych udzielimy na Państwa życzenie: biuro@osiedle-kuznica.pl

