1) Współadministratorami Państwa danych osobowych jest DOMAX OŁAWA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Oławie, ul. Wiosenna
2/16, 55 -200 Oława, tel. 71/303 40 11 w imieniu i na rzecz którego działa Paulina Filip –
Prezes Zarządu Komplementariusza oraz Domax Development Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Oławie, ul. Wiosenna 2/16, 55 -200
Oława, tel. 71/303 40 11, w imieniu i na rzecz którego działa Paulina Filip – Prezes Zarządu
Komplementariusza.
2) Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za
wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących podmiotom
danych.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą do celów obsługi zgłoszenia.
4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz
współpracownicy współadministratorów.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8) W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9) Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z którymkolwiek ze
współadministratorów.
10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
11) Podanie danych osobowych przez Państwo nie wynika z żadnego obowiązku prawnego
oraz jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi zgłoszenia, co oznacza, że odmowa
podania przez Państwo danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z
wysłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego.
12) Państwa dane będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie tzw. profilowania pozwalającego na analizę
otwieralności przez Państwa e-maili, pod kątem oceny Państwa preferencji handlowych.
Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się będzie w
wewnętrznej bazie należącej do Współadministratorów, służącej do zarządzania kontaktami
oraz gromadzenia informacji.

