Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie 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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie
w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza
szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały
wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi
usługi serwisu www.Prestigemobil.pl której właścicielem jest INS NET Development Solutions. W
tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich
danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z
naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.
Czym są dane osobowe
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej.
W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje
dane nr telefonu imię i nazwisko.
Dane osobowe mogą być przekazane do naszych klientów, partnerów których oferty sprzedaży
mieszkań zamieszczamy w serwisie www.prestigemobil.pl i służą wyłącznie do korzystania z
naszych usług.
Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej.
RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w
przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

• 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to,
w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o
realizację danej usługi (np. kampanii marketingowej, wynajmu nośnika reklamowego) to możemy
przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

• 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania
danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze
usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
usługi (np. sprawdzenie, czy nie podszywa się pod wysłane dane nieuprawniona osoba), dokonanie
pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody
użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i
promocji własnych usług administratora z firmy INS NET Development Solutions.

• 3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe
dostarczają Ci podmioty trzecie.
Wysyłając formularz zapytania z naszej strony Twoje dane nie są wykorzystywane do usług
reklamowych, nie wysyłamy i nie przetwarzamy Twoich danych do wysyłania reklam
marketingowych.
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę do kontaktu dewelopera, partnera, inwestora, administratora
wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu zapytań ze strony
ww.prestigemobil.pl

Administratorzy
Administratorami Twoich danych osobowych będzie INS NET Development Solutions, logo
podmiotu, na którego stronę wszedłeś możesz zobaczyć na planszy zawierającej niniejszą
informację, a pełne dane wszystkich podmiotów do których wysyłasz za naszym pośrednictwem
zapytanie możesz sprawdzić na stronie z której wysyłasz zapytanie ww.prestigemobil.pl pod tym
linkiem są to nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w
zakresie realizacji usług.
Przekazywanie danych
Twoje dane będą przetwarzać podmioty: INS NET Development Solutions i Zaufani Partnerzy
deweloperzy, partnerzy, inwestorzy, których oferty zamieszczone są w serwisie z którego wysłane
zostało przez Ciebie zapytanie z wypełnionymi danymi. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół
w przypadku współpracy z partnerem (np. klientem) lub usługodawcą (np. administratorem,
dostawcą usług przechowywania danych). Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze
oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia
przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane
organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią
odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies
Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local
storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz
danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania
ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani
Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.
Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy
każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w
Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod
tym linkiem.
Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania
przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych
przez administratora. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania
danych i Twoich uprawnień.
Zgoda
Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie danych przez INS NET Development Solutions Twoich
danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i
aplikacji inter netowych dostarczanych przez INS NET Development Solutions z
serwisu ww.prestigemobil.pl w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania do
przekazania, nawiązania kontaktu z deweloperem, inwestorem, partnerem, administratorem ) w tym
ich przetwarzanie przez dewelopera, partnera, administratora, inwestora możesz w łatwy sposób
wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „wyrażam zgodę na przesłanie formularza” . Jeśli nie chcesz
wyrazić opisanej wyżej zgody lub w ograniczyć jej zakres prosimy o zamknięcie i nie wypełnianie
formularza który nie zostanie przesłany bez wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W
każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w
tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w formularz kontaktowy i wpisując rezygnację, podając
dane jakie chcesz usunąć.

Dane osobowe
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883,
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez INS NET Development
Solutions oraz udostępnianie podmiotom współpracującym z INS NET Development Solutions jego
danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie firmy, w tym w
celach statystycznych.
2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
3. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144 poz.
1204, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych
przez INS NET Development Solutions oraz podmioty współpracujące na swój adres elektroniczny
lub numer telefonu.
4. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie go na adres email: kontakt@prestigemobil.pl

INS NET Development Solutions ma
chwilą ich publikacji w serwisach.

prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z

Regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2018 roku.

