
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
(DLA KLIENTÓW PODPISUJĄCYCH UMOWĘ POŚREDNICTWA Z  WIZ ESTATES) 

1. Zamawiający  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych
podanych w niniejszej Umowie przez WIZ ESTATES sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przy  ul.  Masarska 13/30,  31-534 Kraków,  NIP  6793167056,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Krakowie,  XI  Wydział
Gospodarczy,  pod  numerem  KRS:  0000723391,  REGON:  396715598,  do  celów
związanych z realizacją niniejszej umowy i innych celów dopuszczalnych się zgodnie
z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia  2016  roku  oraz  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną.

2. Zamawiający  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  przesyłanie  informacji  handlowych
drogą elektroniczną przez WIZ ESTATES sp.  z o. o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

3. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest  WIZ ESTATES sp. z o. o. z
siedzibą  w  Krakowie  przy  ul.  Masarska 13/30,  31-534 Kraków,  NIP  6793167056,
wpisana do rejestru  przedsiębiorców  KRS prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w
Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy,  pod  numerem  KRS:  0000723391,  REGON:
396715598.

4. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez WIZ ESTATES sp. z o. o. z
siedzibą w Krakowie w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych.

5. Podane przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane również w celach
wykonania procesów związanych ściśle z wykonywaniem zawartej umowy jak cele:
finansowo-księgowe  -  do  czasu  wymaganego  właściwymi  przepisami  prawa
podatkowego;  obrona  przed  roszczeniami  i  dochodzenia  roszczeń  –  do  czasu
wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie więcej niż 10 lat.



6. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w
celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub
uniemożliwić wykonanie umowy.

7. Odbiorcą  danych  osobowych  Zamawiającego  są  podmioty  pośredniczące  w
wykonaniu  przez  administratora  umów  tj.  dostawcy  usług  IT,  banki,  kancelarie
prawne, firmy transportowe, biuro księgowe, firmy kurierskie, pocztowe.

8. Zamawiający  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  prawo  do
przenoszenia  danych,  zgodnie  z  postanowieniami  art.  15-22  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,  jak również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Dane Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  Zamawiającego

odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.


