OBOWIĄZEK INFORMACYJNY „RODO"
W związku z obowiązkami wynikającymi z RODO*, informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infinity Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa, e-mail: biuro@infinityspace.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

Wykonanie umowy pośrednictwa w
sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie
Nieruchomości oraz zarządzania
najmem i doradztwa
nieruchomościowego.

Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO

Przez okres obowiązywania Umowy

W celu dochodzenia i obrony przed
roszczeniami. Jest to realizacja
prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

Do upływu terminów przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych.

W celu przesyłania informacji o
nowych ofertach oraz promocjach
organizowanych przez Infinity Space
oraz Partnerów drogą elektroniczną
na wskazany w Umowie adres e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wycofania zgody.

W celu rozliczeń podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Administratora.

Art. 6 ust. i lit. c RODO

Przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym zakończono
stosunki gospodarcze lub w którym przeprowadzono
transakcje okazjonalne - w przypadku obowiązków
wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy.

W celu wypełnienia obowiązków
wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu.

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko/nazwę, PESEL/NIP, adres
zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazane podmiotowi z którym Pani/Pan może zawierać umowę o nawiązanie
współpracy (podwykonawcy) oraz Partnerom Infinity Space.
5. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych np.
dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, inne pośrednicy współpracujący, doradcy oraz podmioty upoważnione do
otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku decyzji o sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie Nieruchomości, Pani/Pana dane osobowe będą przekazane
podmiotowi, z którym Pani/Pan będzie zawierać umowę sprzedaży/kupna/najmu/wynajmu oraz odpowiedniemu notariuszowi
(jeśli dotyczy).
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne i może być odwołane w
każdym czasie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
9. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: biuro@infinityspace.pl lub pocztą na adres
siedziby Administratora.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych jest niezgodne z RODO.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a nie podanie danych w
zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia Umowy.
12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 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
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

