POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku
zprzetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/ Panu przysługiwały
określoneponiżej prawa związane z przetwarzaniem przez Impuls Nieruchomości Małgorzata Rudzewicz Pani/
Pana danychosobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impuls Nieruchomości Małgorzata Rudzewicz Białystok 15703 ul.Zwycięstwa 8 lok 209, NIP 9660021639,
adres email biuro@impuls-nieruchomosci.pl strona impuls-nieruchomosci.pl
CEL : Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w
zakresienieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
Informujemy, że:


Odbiorcy:odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem
czy też wynajmemnieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących
nieruchomości. W tym celu Państwa dane sąprzetwarzane przez podmioty będące pracownikami i
współpracownikami Impuls Nieruchomości Małgorzata Rudzewicz wzakresie niezbędnym do
skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Nie planujemy przekazania
Państwadanych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu
realizacji zawartej umowydotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;



Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi
zawarciegłównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie
uzasadnionym interesemadministratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie
zabezpieczeń i roszczeń związanychz główną umową o świadczenie usług, marketing bezpośredni.

§ 1Uprawnienia:
1.Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
iaktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo dostępu do
treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,
wniesieniasprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres
email:biuro@impuls-nieruchomosci.pl;
2.Warunek wykonania umowy: Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji
umowydotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;
3.Profilowanie : Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania,w celu przygotowania odpowiednich ofert.
4.Okres : Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres
świadczeniausług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia
ewentualnychroszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
5. Skarga: Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego
sposóbprzetwarzania danych osobowych.
6.Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli
pozaobszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

§ 2Polityka prywatności

Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.
Poniższyzapis określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego
pod adresem http://www.impuls-nieruchomosci.pl .

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których
zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem
indywidualnych oczekiwań użytkownika.
 Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.
 Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych
użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich
potrzeb.
 Przykładowe zalety plików „cookies”: zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej
preferencje jak np. język, pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu, pozwalają
na korzystanie z kont w serwisach
Prawa i obowiązki użytkownika serwisu
1. Każdy Użytkownik serwisu dostępnego pod adresem http://impuls-nieruchomosci.pl ma możliwość
modyfikowania, przeglądania oraz usunięcia treści swoich danych osobowych oraz zaprzestania ich
przetwarzania.
2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
producenta przeglądarki.
3. Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:
 Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika:
możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki),
jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na
określony czas lub bez okresu ważności.
 Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i
dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z
którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie
reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od
partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie
się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych
partnerów: Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
 Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies”
potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na
śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań
użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe
konkretnego użytkownika.

4.

Zarządzanie plikami „cookies”
 Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies”
w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu
informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.
 Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia
zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.

Wykorzystywanie danych
 Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości
administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu
korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom
trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Prawa i obowiązki Administratora danych

1. W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do
danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania
operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.
3. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w
każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych
zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża
dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 3 Postanowienia końcowe
Kontakt z Administratorem
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres: Impuls Nieruchomości Małgorzata Rudzewicz
Białystok 15-703 ul. Zwycięstwa 8 lok 209, adres e-mail: biuro@impuls-nieruchomosci.pl, tel. 574737543

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby
aktualizowana

