INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Szanowni Państwo!
W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, iż przekazane nam Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz
postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.
Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana
uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową
informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się
poniżej.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest spółka
Arkada Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
(31-311 Kraków) ul. Murarska 19/43, KRS nr 0000274880. Przedmiotowa spółka jako
komplementariusz w spółkach celowych decyduje o celach, sposobach i zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i to niezależnie od faktu, w związku z którą
inwestycją dane osobowe będą przetwarzane.
2. Kontakt z Administratorem może być prowadzony telefonicznie (+48 12 446 91 12), mailowo
(info@grupaarkada.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej
(www.grupaarkada.pl). Możliwe jest również skontaktowanie się z Administratorem za
pośrednictwem innych formularzy kontaktowych znajdujących się na stronach internetowych
poszczególnych inwestycji.
3. Administrator nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszystkimi sprawami
związanymi z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych zajmuję się osobiście;
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność zawarcia i wykonania
umowy lub konieczność podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem takiej umowy. Inną
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sytuacja, gdy staje się to niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy należy rozumieć konieczność
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest
Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny udział lub, której
realizacja wpływa bezpośrednio na Pani/Pana uzasadnione prawa i interesy. Jeżeli wyrazi
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji
reklamowych np. w związku z wykorzystywaniem plików „cookies”, to wówczas taka zgoda
będzie podstawą przetwarzania danych osobowych.
5. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność przygotowania
odpowiedniej umowy, oferty lub informacji.
6. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora,
aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych
osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z
Administratorem, takim jak: podmioty świadczące usługi prawne, notarialne, finansowe,
budowlane lub zarządu nieruchomości oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie
taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia
(jeżeli będą przetwarzane w celu innym niż wskazane powyżej, zniknie podstawa do ich

dalszego przetwarzania lub będą przetwarzane na podstawie zgody), ograniczenia
przetwarzania (jeżeli zajdą okoliczności umożliwiające żądanie usunięcia danych), prawo do
przenoszenia danych (w zakresie danych osobowych potrzebnych do celów realizacji umowy i
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (formularz skargi dostępny jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153), gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku, w którym
zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Później dane
osobowe zostaną usunięte.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane
osobowe nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany oraz nie ulegają
profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa
powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby
świadczenie Pani/Panu usług lub przedstawienie oferty lub informacji.

PLIKI COOKIES – POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na
urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. na Pani/Pana komputerze, które mogą być odczytane
przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
2. W sytuacji korzystania z niniejszej strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje
plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

użytkownika. Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu
internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w
zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym
samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać
dostęp do tych informacji.
4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w
ramach niniejszej strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji
przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści
zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga
logowania.
W razie wątpliwości co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres:
info@grupaarkada.pl.

