W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Virke
sp. z o.o.
PONIŻSZE ZASADY STOSUJE S IĘ POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.
1. Administratorem danych osobowych jest Virke sp. z o.o. w Poznaniu 61-579 przy
ul. Przemysłowej 33. W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu i zakresu
przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez email:
odo@virke.pl
2. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora
w celach:
•

obsługi zapytań ofertowych, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt
1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016,

•

obsługi i wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt
1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016,

•

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu
faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,

•

wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu
bezpośredniego oferowanych produktów lub usług własnych i przygotowania
zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawą prawną przetwarzania będzie
art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
•

informujemy, że wstępne rozpatrzenie Państwa zapytań odnośnie naszej oferty
wymaga podania: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,

•

w celu realizacji umowy wymagane są (poza powyższymi danymi): imiona rodziców,
data i miejsce urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu, adres
zamieszkania, adres korespondencyjny, nr kont bankowych, miejsce urodzenia oraz
stan cywilny.

W CELU RZETELNEGO WY KONANIA USŁUG DANE OSOBOWE MOGĘ BYĆ
PRZETWARZANE PRZEZ NASTĘPUJĄCE OSOBY LUB PODMIOTY:
•

pracownicy lub współpracownicy Virke sp. z o.o. na podstawie osobnego
upoważnienia,

•

podwykonawcy na podstawie umowy upoważnienia,

•

organy kontrolne, np. urząd skarbowy,

•

firmy świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

•

bank udzielający kredytu inwestycyjnego Virke Sp. z o.o. na realizacje inwestycji
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 176 lub/i prowadzący rachunek powierniczy dla
inwestycji,

•

pośrednicy i banki, przygotowujący ofertę kredytową lub realizujący proces
przyznawania kredytu hipotecznego,

•

kancelarie notarialne oraz prawnicze, uczestniczące w przygotowaniu i podpisaniu
umowy,

•

podmioty świadczące
nieruchomościami,

•

firmy kurierskie.
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Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Virke sp. z o.o. tylko w niezbędnym
zakresie przez czas trwania umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, czas ten może zostać wydłużony o okres trwania
postępowania sądowego.
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU E UROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R, PRZYSŁUGUJĄ PĄŃSTWU
NASTEPUJĄCE PRAWA:
•

żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, sprostowania tych danych
lub ich usunięcia,

•

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy jest to niezgodne
z prawem lub kwestionowana jest prawidłowość tych danych,

•

sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych lub ich przenoszenia,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadku, gdy została wcześniej wyrażona w
konkretnym celu,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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