KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie 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 (ogóle
rozporządzenie o ochronie danych) - dalej także „RODO” spółka Totalbud S.A. niniejszym informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Totalbud S.A. z siedzibą w
Warszawie (02-871), przy ul. Karczunkowskiej 46, NIP 118-170-68-49, REGON 015593497, KRS
0000736963 (dalej także „Administrator”). We wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt osobisty bądź mailowy
totalbud@totalbud.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO, w celu
wykonania zawartych umów, a także w celach handlowych i marketingowych w zakresie
działalności Administratora.
3. Dane osobowe będą przechowywane na terenie państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki uznane są za
państwo gwarantujące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający Administratorowi możliwość
wywiązania się z obowiązków prawnych (np. gwarancji deweloperskiej).
5. Każda osoba której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
b. sprostowania danych;
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e. przenoszenia danych;
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez przed jej cofnięciem;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy bądź wykonania
czynności, które będą mogły doprowadzić do podpisania umowy. Nie podanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia przez usług.
7. Dane osobowe będą przetwarzane także przez podmioty trzecie, które zawarły z
Administratorem umowę powierzenia danych osobowych i są związane z działalnością
Administratora
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w
rozumieniu Art. 22 RODO.

