
Klauzula informacyjna – art. 14 RODO

Zgodnie  z  art.  14  ust.  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Joanna Adamska pośrednik w
obrocie  nieruchomościami  posiadająca  licencję  zawodową  nr  3575,  posiadający
ubezpieczenie  zawodowe  OC  nr  PON  00001683,  prowadzący  działalność
gospodarczą  pod  nazwą  Agencja  Handlowo  –  Usługowa  „Domino”  Joanna
Adamska z siedzibą w Łodzi 90 – 451 przy ul. Piotrkowskiej 203/205 lok nr 3,  NIP:
729 – 011 – 45 – 71, REGON: 470791865 

Kontakt do biura:  42 632 – 82 – 86, 42 632 – 15 – 80;

telefon komórkowy:  602 388 001,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
Art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;

3) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od …………………………………….…. /

ze źródeł powszechnie dostępnych tj. ……………………………………………………..

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Agencję Handlowo – Usługową
„Domino” Joanna Adamska  jak poniżej:
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5)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj: 

 urzędy Państwowe tj, Urząd Skarbowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Rejestr Gruntów,
Urzędy  Miast  i  Gmin,  Leśnictwo  Miejskie,  Starostwa  Powiatowe,  Spółdzielnie  i
Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy nieruchomości,
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Cel przetwarzania Podstawa prawna
przetwarzania

Okres przetwarzania
danych (w tym

przechowywania)

Przekazywanie w ramach
marketingu bezpośredniego

informacji o ofertach i
usługach  pośrednictwa

Art.  6  ust.  1  lit.  a,f
RODO.

Przez okres odbierania
informacji o ofertach i

usługach,  lub do momentu
wycofania zgody na ich

otrzymywanie.

Czynności związane z
zawarciem i wykonaniem

umowy.

 W tym wystawianie i 
przechowywanie faktur 
oraz dokumentów 
księgowych, 

 prowadzenie 
korespondencji, w tym 
korespondencji  e-mail,

 zawarcie umowy,
 kojarzenie ofert zgodnie z 

kryteriami 
przedstawionymi przez 
Klienta, 

 czynności zmierzające do 
zawarcia umowy 
najmu/kupna dedykowanej 
nieruchomości, 

 oferowanie Pani/Pana 
nieruchomości w celu 
realizacji usługi 
pośrednictwa 
sprzedaży/wynajęcia 
nieruchomości,

 inne czynności zawarte w 
umowie pośrednictwa.

Art.  6  ust.  1  lit.  b
RODO.

Przez okres prowadzenia
korespondencji lub przez

okres trwania umowy
+  6 lat.

Wypełnienia prawnie
uzasadnionego interesu

Administratora.

Art.  6  ust.  1  lit.  f
RODO

Przez okres ustalania,
obrony i dochodzenia

roszczeń.



 banki, 

 pośrednicy finansowi i kredytowi, 

 kancelarie notarialne, 

 kancelarie prawne, 

 kancelarie doradztwa podatkowego, 

 Galactica sp.j Raatz i wspólnicy, z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 189

 inne biura pośrednictwa nieruchomości 

w przypadku uzyskania od Pani/Pana zgody w tym zakresie;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji o zautomatyzowanym profilowaniu.
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