
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
  

 
 

 
 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych 
osobowych (RODO) Piątkowska103 sp. z o.o. sp. k. informuje, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  
Rezydencja Winiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-573), przy ulicy Samuela Lindego 
numer 6 (sześć), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000820249 (NIP: 7812004701 i REGON: 385110990 
(zwaną dalej „Administratorem"), z którym można kontaktować się w 
sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na 
adres: rodo@rezydencjawiniary.pl   lub pisemnie na adres siedziby Spółki . 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia 
i wykonania umowy deweloperskiej.  

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z nami 
współpracującymi np.:  

a) świadczącym usługi księgowe, 
b) świadczącym usługi prawne, 
c) świadczącym usługi bankowe, 
d) świadczącym usługi podatkowe, 
e) świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, 
f) kancelarii notarialnej 

 
4.  Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i 

zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem Pani/Pana dane osobowe 
mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu 
zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także 
przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne 
Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające 
wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania 
umowy deweloperskiej, a następnie  - do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych wzajemnych roszczeń. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 ma Pani/Pan także prawo do żądania usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, powinni Państwo skierować 
żądanie mailowo na adres: rodo@rezydencjawiniary.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym w celu zawarcia 
umowy i jej należytego wykonywania. Brak podania danych osobowych 
skutkuje niemożnością prawidłowego zawarcia i wykonania umowy. 

 
 
 
 
 data i podpis 
 
 


