
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? !
Property Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000335123. 
Możesz się z nami skontaktować: mailowo na adres: biuro@rynekpierwotny.pl lub listownie 
na adres ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa  !
Jakie są Twoje prawa? 
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

1. masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
2. możesz dokonywać ich sprostowania, 
3. możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na  

to RODO, czyli rozporządzenie 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. Tekst RODO znajduje się tutaj 

4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. !
Co zrobić, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z 
prawem? 
W takiej sytuacji możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes 
Urzędu Ochrony Danych. Pod tym adresem znajduje się strona  internetowa tego organu 
https://uodo.gov.pl/ !
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

1. Udzielania odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące Akademii. 
2. Zawarcia oraz wykonania umowy o Twój bezpłatny udział w Akademii. 
3. Wysyłania do Ciebie newslettera, jeżeli wyrazisz zgodę na jego otrzymywanie, a 

także analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz 
najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do 
Twoich zainteresowań. !

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli kontakt przed zawarciem umowy o udział w 

Akademii oraz wykonanie tej umowy, a także nasz prawnie uzasadniony interes, 
który opisujemy poniżej. 

2. Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną w zakresie wysyłania do Ciebie newslettera. Pamiętaj, że 
zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. !

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem 
będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego 
treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści 
naszego newslettera do Twoich zainteresowań. !
Kiedy przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych? 
Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz 
uzasadniać; 

b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw 
wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie 
powinniśmy przetwarzać Twoich danych. !

Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zapisać się do Akademii. Nie 
będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera. !
Komu przekażemy Twoje dane? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
https://uodo.gov.pl/


1. Dostawcy narzędzi do obsługi webinarów, jeżeli w tej formie będą odbywały się 
zajęcia w ramach Akademii. 

2. Dostawcy narzędzia do wysyłania newslettera. 
3. Agencji marketingowej, która będzie wspierała nas przy organizacji Akademii. !

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas trwania umowy o Twój udział w Akademii oraz czas niezbędny do wykazania, że 
wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.  
W zakresie wysyłania newslettera dane będziemy przetwarzali do czasu wycofania przez 
Ciebie zgody na jego otrzymywanie albo zaprzestania przez nas wysyłania newslettera.  
Dane wykorzystywane do doskonalenia newslettera będziemy przetwarzać do czasu 
wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych albo podjęcia 
przez nas decyzji o zakończeniu tego działania. !
Czy będą wobec Państwa podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym w efekcie 
profilowania? 
Nie. !


