KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest DYNAMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy
ul. Darniowej 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000345607, NIP: 7292400329, REGON: 472241011
(dalej: „Dynamix”).
Kontakt z Dynamix
Z Dynamix możecie Państwo skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie pod adresem ul. Piotrkowska 276e, 90-361 Łódź, a
także telefonicznie pod numerem: +48 605 122 727 lub e-mailowo na adres e-mail: info@dynamix.pl.
Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dynamix:
W celu:

Na podstawie:

Przez okres:

Jednorazowego przygotowania i przesłania
zamówionej przez Państwa oferty handlowej
dotyczącej konkretnej usługi świadczonej
przez Dynamix (konkretnej nieruchomości)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu
podjęcia działań na Państwa żądanie, przed
zawarciem umowy.

Do czasu zawarcia umowy, nie dłużej niż
1 rok

Periodycznego przesyłania informacji
o nieruchomościach budowanych przez
Dynamix

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona
przez Państwa zgoda.

Do czasu wycofania zgody

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu
podjęcia działań na Państwa żądanie, przed
zawarciem umowy.

Do czasu zawarcia umowy, a jeżeli do
zawarcia umowy nie doszło, to do czasu
przedawnienia roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie
uzasadniony interes

Przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu

Zawarcia i wykonanie umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez czas trwania umowy

Realizacji obowiązków prawnych
(wystawianie faktur VAT, prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okres wymagany przepisami prawa
nakładającymi na nas określony obowiązek

Rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych (z
tytułu rękojmi lub gwarancji)

Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – nasz prawnie
uzasadniony interes polega w tym przypadku
na zapewnieniu sprawnej obsługi roszczeń i
utrzymaniu prawidłowych relacji z klientem

Do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu
rękojmi lub gwarancji

Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie
uzasadniony interes

Do czasu przedawnienia roszczeń

Podjęcia innych działań na Państwa żądanie
przed zawarciem umowy (np.
zarezerwowanie lokalu, umożliwienie
zapoznania się z układem mieszkania
„w terenie”)
Utrzymywania z Państwem bieżącego
kontaktu w sprawach związanych z
realizowanymi na Państwa rzecz usługami lub
odpowiadaniem na zadane przez Państwa
pytania

Przygotowanie i przesłanie oferty w celu
prezentacji dodatkowych usług świadczonych
przez Dynamix (marketing)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona
przez Państwa zgoda

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż
przez 10 lat

Realizacja wymogów banków kredytujących
zakupione przez klientów nieruchomości

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona
przez Państwa zgoda

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 5
lat

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w szczególności: biuro rachunkowe, kancelarie prawne, kancelarie notarialne, kancelarie windykacyjne, dostawcy usługi hostingu,
inni podwykonawcy, którzy realizują na nasze zlecenie usługi.
Państwa uprawnienia
Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych, żądania
usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody mogą Państwo wycofać taką zgodę
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej wycofaniem.
Celem realizacji ww. uprawnień należy skontaktować się z Dynamix. Jednocześnie informujemy, że nie we wszystkich okolicznościach
będzie Państwo mogli skorzystać z każdego ww. uprawnienia.
Ponadto przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem
nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych.
Dobrowolność podania danych
W przypadku, gdy dane przetwarzane mają być w celu zawarcia i wykonania umowy ich podanie jest warunkiem zawarcia takiej
umowy. Podanie danych, które przetwarzamy w celu realizacji obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może utrudnić realizację celów przetwarzania.

