
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora Danych Osobowych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIDOK INVESTMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy UL. PŁK. FRANCESCO NULLO 42 /24, 31-

543 Kraków (nr tel. 509 241 540, adres e-mail: info@osiedlevidok.com.pl) 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych i 

realizacji usług świadczonych przez VIDOK INVESTMENT SP. Z O.O. związanych z planowaną 

inwestycją Vidok Residence w Trzebini. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł: 

 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania tzn. do czasu zakończenia realizacji inwestycji, o 

której mowa w pkt. 2 powyżej. 

5. W związku z przetwarzaniem przez VIDOK INVESTMENT SP. Z O.O., Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, 

 sprostowania swoich danych,  

 usunięcia swoich danych,  

 ograniczenia przetwarzania swoich danych 

 przenoszenia swoich danych,  

 wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałem na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności mogę dokonać przez 

zgłoszenie na adres e-mail administratora danych osobowych e-mail: info@osiedlevidok.com.pl oraz 

poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres wskazany w pkt. 1;  

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez VIDOK INVESTMENT SP. Z O.O. Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. 


