Klauzula informacyjna dla Formularza Kontaktowego:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RL Core Development Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.
Słonecznikowa 6A, 30-213 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000725099, NIP: 6772433216
REGON: 369816336.
2. Dane osobowe umieszczone w powyższym Formularzu kontaktowym są przetwarzane
w celu udzielenia odpowiedzi na zamieszczone w nom zapytanie tj. na podstawie
wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli zapytanie nie dotyczy bezpośrednio
oferty Administratora danych osobowych i zostało złożone oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych poniżej formularza kontaktowego, dane są
przetwarzane na podstawie zgody tj. akt. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Posiada Pani/Pan:
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

4. W przypadku uznania, że Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana
dane osobowe niezgodnie z prawem, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z
Administratorem danych osobowych – firmie hostingowej, firmie obsługującej
działanie strony internetowej, podmiotom świadczącym obsługę prawną oraz
księgową.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny dla wykonania umowy – w
przypadku przetwarzania na podstawie art. 6ust. 1 lit. b RODO lub do momentu
wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO)
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której
dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Cofnięcie zgody nie
wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi
uzyskanie odpowiedzi na zapytanie umieszczone w powyższym formularzu
kontaktowym.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich - wyłącznie podmiotom
ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na
podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.
10. Pani/Pana dane osobowe podane w powyższym Formularzu kontaktowym nie będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora
danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.

