POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Włodzimierz Głowacki oraz Agnieszka PokoraGłowacka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „City Center House” spółka cywilna
Włodzimierz Głowacki, Agnieszka Pokora-Głowacka, ul. Racławicka 76, 60-302 Poznań, NIP
7792359363, telefon +48 691 109 060, mail: cch@poczta.onet.pl (w treści dokumentu także jako:
„CCH”).
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Pana/Pani zgłoszenia złożonego za
pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych jest Pana/Pani zgoda. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do
realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem
możliwości obsługi Pana/Pani zgłoszenia złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w
niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych
przepisami prawa, także w zakresie ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych
danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym
zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wybranym przez CCH, wykonującym we
współpracy z CCH czynności dotyczące działań podejmowanych na Pana/Pani rzecz w ramach
realizacji celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od CCH dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
c) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
7. CCH nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Pana/Pani i które jednocześnie są
wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

