
 
Klauzula informacyjna RODO 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, jest Zespół 
Zarządców Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie 
(20-074), ul. Spokojna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000218420, NIP: 5262795322, REGON: 015813065.  
 
Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy na adres jego siedziby, tj. Zespół 
Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin.  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym. 
Niepodanie zgody uniemożliwi otrzymywanie od Administratora danych informacji 
marketingowych, w tym informacji handlowych o produktach i usługach własnych oraz 
współpracujących z Administratorem partnerów w ramach Grupy „TuMieszkamy”. 
 
Celem przetwarzania danych jest przekazywanie przez Administratora danych informacji 
marketingowych osobie, której dane są przetwarzane. Podstawą przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Osoba, która udzieliła 
zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
współpracującym z Administratorem danych. Dane osobowe nie będą przekazywane  
do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane  
do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub do czasu rezygnacji  
z przekazywania informacji marketingowych osobie, której dane dotyczą przez Administratora 
danych. 
 
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia danych.  
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Na podstawie przetwarzanych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,  
w tym dane nie będą wykorzystywane do profilowania. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
jest możliwy na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@tumieszkamy.pl. 


