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INFORMACJA RODO
Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO)
informuje się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom pod Jaworem Zarządzanie i
administrowanie nieruchomościami. Jaworski M. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyzwolenia
12 00-570 Warszawa
2) W każdej wspólnocie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: dompodjaworem@gmail.com lub pisemnie na adres
korespondencyjny wspólnoty wskazany w pkt. 1
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i
zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na wspólnocie obowiązków wynikających z
Ustawy o Własności Lokali 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 z dnia
27.07.1994 r., poz. 388 z pózn. zm.) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnianie wykonawcom tj. podmiotom uprawionym do pozyskania danych na podstawie
przepisów prawa, w celu realizowania zarządzania nieruchomością wspólną.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż niezbędny do
prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu
wynikającego z przepisów prawa.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
7) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów
wskazanych w pkt. 3
8) Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany a
dane nie będą profilowane
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INFORMACJE COOKIES
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają
nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na
urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowania użytkowników, analiza
tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących
trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
- możliwości logowania do serwisu;
- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną
stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich
ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować
obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
(cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika)
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub
na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie
ciasteczka.org.pl

