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Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REAL ESTATE MANAGEMENT 

GROUP Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego nr 10, 56-400 Oleśnica (dalej: ADO)  

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: rodo@remgroup.pl, 

b. telefonicznie pod numerem: +48 71 721 81 66, 

c. pisemnie: REAL ESTATE MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. ul. Bolesława 

Krzywoustego nr 10, 56-400 Oleśnica. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: 

a. przygotowania i przesłania Pani/Panu oferty na podstawie pojęcia działań przez 

ADO na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. przesłania oferty w formie elektronicznej (e-mail) na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody – wyrażonej poprzez żądanie przesłania Pani/Panu oferty  

w formie elektronicznej - adres e-mail (ustawa o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną). 

Okres, przez który będą 

przetwarzane dane 

osobowe 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od dnia 

przygotowania oferty i jej wysłania. 

Odbiorcy danych 

osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

a. podmioty świadczące usługi poczty internetowej, 

b. podmioty świadczące usługi dostawcy aplikacji webowych, 

c. podmioty świadczące usługi serwisowe IT. 

Prawa osoby, której dane 

osobowe dotyczą 

Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych), 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy 

realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie 

telefonicznej. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich 

podania nie będzie możliwe przygotowanie i przesłanie oferty. 

 

 


