POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Informacje ogólne.
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu
elprodevelopment.pl jest Elpro Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02566), przy ulicy Puławskiej 2B.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień,
poprzez: email:
inspektordanychosobowych@elprodevelopment.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
o prowadzenia działań marketingowych, w tym również w celu marketingu
bezpośredniego, podejmowanych przez Administratora,
o prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
o podjęcia działań przed zawarciem umowy wynajmu lub sprzedaży
nieruchomości,
o archiwizacji, o udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
o zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co
cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. o niezbędność
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, o niezbędność do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie
odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
o podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich
przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami,
o podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, o
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
6. Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego np. USA w związku z
tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.
7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy
korzystać przez okres: o
do czasu cofnięcia zgody, o niezbędny do obrony
interesów Administratora.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą
podlegać profilowaniu. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane,
tj. w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne,

dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie
ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie
otrzymywać.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, o prawo
żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach,
gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego
interesu,
o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania
od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
Pani/Pana zgody,
o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
o poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach informacje, o
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
"ciasteczka"), o
poprzez zapisywanie technicznych logów na
poziomie serwera www.
11. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji
prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych.

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Proces zbierania danych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stornach
Serwisu jest czynnością związaną z przetwarzaniem danych osobowych, która jest
ewidencjonowana w Rejestrze czynności Przetwarzania, którą prowadzi
Administrator.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
kierowanego do Biura Obsługi Klienta lub realizacji wysyłki newslettera.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim
współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o

o

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.
Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w serwisach społecznościowych, w szczególności sieci Facebook.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach:
https://policies.google.com/?hl=pL

4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych
usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
– w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 6.
informacje o przeglądarce użytkownika,
7. informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www.

