
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowni Państwo,  

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 
(RODO), ArmadaFinanse S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o przetwarzaniu danych osobowych 

oraz przysługujących użytkownikowi prawach z tym związanych. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest spółka: 

ArmadaFinanse S.A. z siedzibą w Kraków 30-209, ul. Królowej Jadwigi 98a, (dalej również jako: 
„Spółka”, „Administrator” ) 

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000406231, posiadają numer NIP: 679-307-90-85 oraz Regon: 122469863.  

Przetwarzane dane (sposób uzyskania) 

Dane, które przetwarzamy zostały przez Państwa przekazane  podczas:  

– wypełniania formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych,  

– rozmów telefonicznych,  

– korespondencji elektronicznych e-mail (w tym kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej) – 

   składania zapytań,  

– bezpośrednio od Państwa w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także w trakcie procesu 

   zapoznawania się z ofertą Spółki.    

Cel gromadzenia i przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań  przed zawarciem umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w trakcie zawarcia i wykonania umowy oraz w celu wykonania ciążących na 

Spółce obowiązków, wynikających z przepisów prawa.   

Komu mogą zostać powierzone dane osobowe 

– podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, 

– bankom prowadzącym rachunek powierniczy w celu niezbędnym do wykonania umowy, 

– podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, księgową 

   informatyczną, obsługę bankową, zarządzającymi nieruchomościami.   

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały 
zebrane: 

– dane dotyczące składanych zapytań ofertowych – przez okres 30 dni lub do momentu cofnięcia zgody, 

– dane dotyczące sprzedaży mieszkań i lokali – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia 

    roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Spółki,  



 – jeśli Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

    administratorze, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. 

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  

– prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, które są przetwarzane 

   bezpodstawnie,  

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania 

   w celu wykonania umowy) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie to nie ma 

   wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania danych zrealizowanego do momentu jej cofnięcia.  

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

    osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych.  

Dobrowolność podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych może skutkować 
odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową realizacji umowy deweloperskiej, odmową 

sprzedaży mieszkań i lokali.  

Jak nie będą przetwarzane dane osobowe  

– przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych  

tel. +48 12 267 03 21, e-mail: biuro@armadafinanse.pl  

mailto:biuro@armadafinanse.pl

