INFORMACJA O POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza polityka bezpieczeństwa danych TLC INWEST sp. z o.o. Sp.k. została sporządzona
zgodnie m.in. 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO).
Polityka bezpieczeństwa danych informuje, jak przetwarzamy dane osobowe klientów, a w
szczególności wyjaśnia, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane są
przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie, jak długo przetwarzane są dane i komu są one
udostępniane.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest TLC INWEST sp. z o.o. Sp.k.
W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się pod adresem email:
biuro@tlcinwest.pl lub pod adresem pocztowym: Szklary Górne 76F, 59-335 Lubin.
Jakie dane są przetwarzane
Firma TLC INWEST sp. z o.o. Sp.k. przetwarza dane, które zostały przez Klienta podane przy
zawieraniu umowy i w związku z zawieraniem umowy, a także w przypadku wyrażenia przez
Klienta zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych w celach marketingowych i
statystycznych. Gromadzone i przetwarzane są dane osobowe niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy lub świadczenia innych usług związanych z działalnością firmy, a także do
nawiązania kontaktu i przesyłania informacji w celach marketingowych i statystycznych.
Przetwarzane będą dane podane przez Klienta w korespondencji email, przesłane pocztą
tradycyjną, w rozmowie telefonicznej, a także za pośrednictwem formularzy lub okien
rejestracyjnych dostępnych online i komunikatorów elektronicznych. Są to takie dane jak np.:
adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, adres zamieszkania, siedziba firmy, data urodzenia,
nr PESEL, nr NIP, nr dowodu osobistego oraz inne dane związane z zawieraniem lub
wykonaniem umowy.
Zakres przetwarzanych danych jest różny i zależy od konkretnego przypadku. Dane są
gromadzone tylko w celach związanych z działalnością firmy TLC INWEST sp. z o.o. Sp.k.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane
W przypadku zawierania umów o świadczenie usług, o dzieło, zlecenia, umów mieszanych lub
umów rezerwacyjnych, przedwstępnych lub zasadniczych związanych ze sprzedażą,
wynajęciem, dzierżawą, użyczeniem lokali mieszkalnych, usługowych lub nieruchomości oraz
rzeczy ruchomych lub innych umów cywilnoprawnych, dane będą zbierane i przetwarzane w
zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji danej umowy.
Dane przetwarzane są także w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych tj. w
celu prowadzenia marketingu i promocji związanej z działalnością TLC INWEST sp. z o.o.
Sp.k. , m.in. w celu nawiązania kontaktu, przesyłania informacji handlowych, ofert, reklam,

informacji promocyjnych związanych z inwestycjami prowadzonymi przez TLC INWEST sp.
z o.o. Sp.k. oraz akcjami reklamowymi i promocyjnymi prowadzonymi na rzecz naszej firmy.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i
statystycznych jest dobrowolne. Możesz również ograniczyć zakres przetwarzania danych
osobowych, żądać ich usunięcia lub poprawienia, a także wyrazić sprzeciw co do przetwarzania
danych w dowolnym czasie.
Dane przetwarzamy również, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach
podatkowych, rachunkowości, administracyjnych, księgowych .
Jak długo przetwarzane są dane
Dane przetwarzane będą tak długo, jak będzie to konieczne w związku z celem ich
przetwarzania tj. do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i
statystycznych - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Klienta
ograniczających tę zgodę.
W przypadku konieczności/niezbędności danych do zawarcia i wykonania umowy - przez czas
jej wykonywania lub do czasu wygaśnięcia i do momentu upływu terminów przedawnienia
roszczeń z umowy wynikających (odpowiednio 3 lata lub 10 lat).
W celach podatkowych i rachunkowych dane przetwarzane są przez czas zgodny z
obowiązującymi przepisami.
W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do
czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Jakie prawa przysługują Tobie
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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),
przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:






prawo dostępu do podanych przez Ciebie danych,
prawo żądania sprostowania/poprawienia danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim
jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody:


masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Udostępnianie danych innym podmiotom
Gromadzone i przetwarzane dane mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym
dane działającym w imieniu lub na rzecz Administratora danych m.in., agencjom
marketingowym, pośrednikom, biurom rachunkowym itp. Podmioty, którym dane zostaną
przekazane będą przetwarzać dane tylko na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z naszymi instrukcjami i we wskazanym przez nas zakresie. W takich przypadkach
TLC INWEST sp. z o.o. wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i
bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony
danych osobowych.
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom podatkowym. W zakresie dozwolonym przez
obowiązujące przepisy prawa dane mogą zostać udostępnione instytucjom i podmiotom
zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.
Na podstawie udzielonej zgody dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na
rzecz TLC INWEST sp. z o.o. Sp.k. w celach marketingowych i statystycznych związanych z
działalnością TLC INWEST sp. z o.o. Sp.k.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub
Szwajcarii.

