Polityka prywatności „Generator Ofert Inwestycyjnych”

Niniejsza polityka ochrony prywatności (dalej Polityka prywatności) określa zasady przetwarzania
danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego Generator Ofert
Inwestycyjnych (dalej Serwis).
Administrator danych osobowych pragnie zapewnić, iż wszelkie dane osobowe oraz inne dane
nieposiadające przymiotu osobowego, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług Serwisu,
gromadzone są z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad i reguł ogólnie przyjętych.
Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione. Niniejszy
dokument wskazuje podstawowe zasady jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych
obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych
osobowych, w skrócie RODO.
Definicje stosowanych terminów:
a) Dane osobowe
Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
b) Administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli
cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać
wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
c) Przetwarzanie
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
d) Podmiot przetwarzający
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza
dane osobowe w imieniu administratora;
e) Wyrażenie zgody
„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne
okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
f) RODO - 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem z
Serwisu Generator Ofert Inwestycyjnych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A z siedzibą w
Warszawie, ul. Bagatela 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000109815, NIP: 5260300167 (zwana dalej
Usługodawcą lub Administratorem).
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: invest@paih.gov.pl.
Pozyskiwanie informacji
1.
1.
2.
3.

Serwis przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Dane pozyskiwane są wyłącznie w celu zapewnienia dostępu i korzystania z usług Serwisu.
Administrator danych realizuje swoje obowiązki informacyjne określone w art. 13 RODO.
Serwis pozyskuje dane użytkowników w następujący sposób:
a. poprzez kontakt Użytkownika z Administratorem danych,
b. poprzez rejestrację konta przez Użytkownika – imię i nazwisko (opcjonalnie),nazwa
użytkownika, adres e-mail,
c. poprzez publikacje oferty w Serwisie przez Użytkownika - imię i nazwisko właściciela
nieruchomości, dane kontaktowe osoby do kontaktu, oraz dane osoby przygotowującej
ofertę: telefon, adres email, firma, stanowisko.
d. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").
4. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie
umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych
może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.
5. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, przetwarzamy w
oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika oraz na podstawie usprawiedliwionego celu
administratora danych.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z dodaniem oraz publikacją oferty przez Użytkownika,
przetwarzamy w związku z wykonaniem Umowy polegającej na umieszczeniu oferty w Serwisie.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
Okres przetwarzania danych
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Administrator danych przetwarza dane osobowe
przez okres:
1) w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu
wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania niniejszego interesu.
3) w szczególnych przypadkach, kiedy przetwarzanie jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy
prawa, przez okres który jest wymagany przez niniejsze przepisy prawa.
Środki bezpieczeństwa informacji
Administrator danych zapewnia, ze wszystkie dane Użytkowników są bezpieczne oraz chronione. W
tym celu Administrator danych stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne, w tym m.in.
szyfrowanie danych, zapory sieciowe, kontrole dostępu.
Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe przekazane przez Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi,
które posiadają odpowiednią podstawę prawną. Dane nie będą również przekazywane poza EOG, ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Użytkownicy mogą wykonywać powyższe prawa w formie pisemnego oświadczenia skierowanego na
adres e-mail Administratora danych: invest@paih.gov.pl.
Pliki cookies
1. Serwis używa plików, zwanych cookies. Cookies to małe pliki tekstowe (dane informatyczne)
zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania
przez niego z serwisów internetowych. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są
w przypadku: sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam, monitorowania
aktywności odwiedzających itp.
2. Cookies zawierają informacje o użytkowniku danej strony www oraz historii jego aktywności na
stronie. Dzięki nim można sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik, zobaczyć IP
użytkownika, sprawdzić historię stron jakie przeglądał przed wejściem na jego witrynę, a także
zobaczyć informację o błędach, które wystąpiły na stronie podczas jej przeglądania. Dane te nie są
łączone z konkretnymi osobami, a jedynie z komputerem połączonym z internetem.
Jak wyłączyć pliki cookies ?
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Serwis poprzez zmianę ustawień
swojej przeglądarki internetowej. W celu zablokowania plików cookies, Użytkownik powinien zapoznać
się z informacjami dotyczącymi ustawień przeglądarek internetowych, które są dostępne w menu
(pomoc) przeglądarki lub na stronie jej producenta.
Stosowane przez nas narzędzia
W celu monitorowania informacji o użytkownikach Serwis korzysta z następujących narzędzi:
− Google
− Google Analitics
− Google Tag Manager

Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy korzystający z naszej strony internetowej wyrażają zgodę na postanowienia zawarte
w niniejszej Polityce Prywatności.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania z Serwisu
prosimy kierować pod adres e-mail invest@paih.gov.pl.
3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

