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POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od 24 maja 2018 r.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Firma Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K z siedzibą pod adresem 50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24 w celu realizacji zasady zgodnego
z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmuje dokument
zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI
SKONTAKTOWAĆ?
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K jest administratorem Twoich danych osobowych. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@iglica.pl

JAK GROMADZIMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Poprzez dane osobowe rozumiemy takie informacje odnoszące się do Ciebie jako osoby fizycznej zawierające Twoje nazwisko, osobisty numer
identyfikacyjny, dane kontaktowe, wizerunek, adres IP. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy działania, które są podejmowane
przez nas lub stronę trzecią takie jak gromadzenie informacji, ich rejestracja oraz ich przechowywanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w wyraźnie określonych celach podanych poniżej i te zasady nie mogą być złamane.
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K przetwarza Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, wyłącznie w celu koordynacji zapytań od Ciebie
oraz realizacji umów z Tobą, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami.
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K przetwarza również Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak:
odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Dane takie są przetwarzane w taki sposób, że niemożliwa
jest identyfikacja Ciebie jako osoby fizycznej. Są one również pośrednio przetwarzane, co ma związek z opracowaniem i testowaniem oraz
administracją systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia witryny.
Wykorzystujemy Twoje dane do marketingu, sprzedaży i rozwoju produktów w celu ich ulepszenia oraz doskonalenia świadczonych przez nas
usług. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie informacji marketingowych lub oferty, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@iglica.pl

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umów z Tobą. W przypadku,
gdy Twoje dane osobowe są potrzebne do wykorzystania w innych celach, konieczne jest uzyskanie Twojej zgody na ich przetwarzanie.
Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas są usuwane, gdy ustają cele przetwarzania.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe,
programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE?
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K może współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji usług w naszym imieniu, takich jak
świadczenie usług informatycznych, księgowych, prawnych, architektonicznych, projektowych, realizacji projektów budowlanych, pomoc
w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Oznacza to, że nasi partnerzy uzyskają dostęp
do Twoich danych osobowych. Jednakże firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą podpisać z nami umowę przetwarzania
danych osobowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony.
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K może ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim takie jak policja czy inne organy publiczne
w przypadku, kiedy będziemy zobligowani do ujawnienia takich danych przez prawo czy decyzję władz publicznych.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu
podczas przeglądania i odwiedzania stron internetowych, które ułatwiają nawigację na witrynie. Są one używane w celu poprawy komfortu
użytkowania, wyboru języka, prowadzenia statystyk dotyczących liczby odwiedzających stronę oraz informacji, jak jest ona użytkowana.
Pozwala to na optymalizację witryny. Pliki cookie służą czasami do zbierania danych uważanych za osobowe takie jak adresy IP i dane z nimi
powiązane, ale nie można je uważać za dane przypisane Tobie jako osobie fizycznej.
Jeśli nie akceptujesz używania plików cookie, możesz ustawić Twoją przeglądarkę internetową tak, aby automatycznie odrzucała ona
przechowywanie plików cookie lub informowała Cię za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie. Możesz również usunąć
wcześniej zapisane cookie za pomocą przeglądarki internetowej. Zmniejszy to jednak funkcjonalność witryny.

JAKIE MASZ PRAWA?
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu
do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Iglica Nieruchomości Sp, z o.o. Sp.K

