
Polityka prywatności:

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii
Europejskiej 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  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  PUBR Sp.  z  o.o.  w  Bydgoszczy
informuje, że.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 109, 85-844
Bydgoszcz.

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  PUBR Sp.  z  o.o.  w Bydgoszczy wyznaczyło
Inspektora  Ochrony  Danych  -  p.  Zygfryd  SCHREIBER  z  którym  można  się
skontaktować poprzez e-mail –  z.schreiber@pubr.com.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

3. Kontakt  w  sprawie  sprzedaży  mieszkań  proszę  realizować  za  pośrednictwem
adresu e-mail - mieszkania@pubr.com.pl

4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 

 przeprowadzenia transakcji zakupu lokalu/garażu od P.W. PUBR Sp. z o.o. –
podstawą  prawną  przetwarzania  jest  zgoda  na  przetwarzanie  danych
osobowych w tym celu,

 przekazania  danych  osobowych  wybranemu  Notariuszowi  w  celu
przygotowania oraz zawarcia stosownych umów w formie aktów notarialnych
tj.  umowy  deweloperskiej  oraz  umowy  sprzedaży  –  podstawą  prawną
przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,

 całkowitego  rozliczenia  transakcji  zakupu  oraz  zapłaty  ceny  nabytego
lokalu/garażu od P.W. PUBR Sp. z o.o. po  zawarciu ww. umów, 

 realizacji innych umów ze stronami.

5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  realizacji
powyższych celów.

6. Teren P.W. PUBR Sp. z o.o.  jest  monitorowany elektronicznie poprzez system
kamer  telewizyjnych.  Obraz  z  kamer  jest  archiwizowany  przez  okres  90  dni
i nadpisywany. Monitoring na terenie spółki jest stosowany w celu podniesienia
skuteczności  ochrony  obiektu  i  poprawy  bezpieczeństwa  fizycznego  jednostki
organizacyjnej.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  od  90  dni  do  5 lat  od  daty
zawarcia umowy: sprzedaży w formie aktu notarialnego lub innej.  

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

mailto:z.schreiber@pubr.com.pl


9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora: m. in. bankom (rachunek powierniczy),
biurom  pośrednictwa  nieruchomości  czy  też  organom  władzy  publicznej,  przy
czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  wyłącznie  zgodnie  z  poleceniami
administratora.

10.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania  ich  sprostowania,  wycofania  oraz  usunięcia  lub  ograniczenia  ich
przetwarzania.

11. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  do
otrzymania  od  administratorów  Pani/Pana  danych  osobowych,  w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

12.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora,  przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. 

13.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
na podstawie zgody przed jej  wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych
praw  należy  skontaktować  się  z  administratorem  korzystając  ze  wskazanych
powyżej danych kontaktowych.

14.Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.


