
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 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” ). 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Obrotu Nieruchomościami „PROFIT 
+” Marek Skotniczny z siedzibą pod adresem : 32-080 Ujazd, ul. Jurajska 18, NIP: 676-002 
79-01, REGON: 350769726. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Kontakt z administratorem możliwy jest: 

1. w formie pisemnej pod adresem ; 32 – 080 Ujazd, ul. Jurajska 18 

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu ; 502 526 524 

3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail; 
biuro@profit.nieruchomosci.pl 

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu związanym z działalnością 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; 

- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail – na podstawie 
uzyskanej   

  zgody( art.6 ust.1 lit. a RODO); 

- w celu oferowania Pani/Panu naszych usług bezpośrednio ( marketing bezpośredni), co 
jest    realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust.1 lit. f RODO); 

- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio ( marketing bezpośredni)  produktów i usług 
firm z nami współpracujących , będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
naszego i naszych partnerów( ar.6 ust.1 lit. f RODO); 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art.6 ust.1 lit. f RODO); 

- w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z 
norm powszechnie obowiązującego prawa( art.6 ust.1 lit. c RODO ) 

Kategorie odbiorców danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty teleinformatyczne, które 
dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Administratora, notariusze oraz 
instytucje upoważnione na podstawie norm powszechnie obowiązującego prawa np. sądy i 
organy państwowe. 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania 
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Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu :  

- ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu wygaśnięcia 
roszczeń o        charakterze cywilnoprawnym; 

- marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych; 

- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania danych wynikających z norm powszechnie obowiązującego 
prawa 

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

- jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych, baz wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania - przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, a w 
szczególności z art.17 ust.3 RODO 

- prawo do przenoszenia danych wynikające z art.20 RODO 

- prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych( adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 


