Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, wskazanych w art. art. 15 – 22 tzw.
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
przez Administratora Danych, tj. FI Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.
Zasady ogólne.
1. Niniejsza Informacja została przygotowania w celu zapoznania Państwa, ze szczegółowymi zasadami rozpatrywania
żądań obejmujących wykonywanie Państwa praw, wskazanych w art. 15 – 22 RODO.

2. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia do nas żądania o zrealizowanie
praw, o których mowa w art. 15 – 22 RODO, tj.:
A. prawa dostępu do danych,
B. prawa do sprostowania danych,
C. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
D. prawa do ograniczenia przetwarzania,
E. prawa do przenoszenia danych
Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących.
Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo
odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.
Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany
na podstawie Państwa zgody lub umowy.
F. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego
przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz
przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
G. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowania,
W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na
podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
H. prawo do wycofania zgody,
Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
I. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych
infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub
domniemanego naruszenia.

3. Żądania mogą być wnoszone:
a)
b)
c)
d)

drogą tradycyjną na adres: ul. Młynarska 7, 01-205 Warszaw.
drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@nieruchomoscizprzyszloscia.pl.
osobiście w naszej siedzibie, tj. Warszawa, ul. Młynarska 7
telefonicznie pod numerem telefonu: 796 005 004
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4. Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa
i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
5. Przy zgłoszeniu żądanie powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.
6. Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa jej przysługujące,
chyba że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
7. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy Państwu informacji o
działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od
otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
8. Jeśli otrzymamy Państwa żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy
elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
9. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
10. Komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 są co do zasady wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa
żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter,
możemy:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub
podjęcia żądanych działań
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
11. Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa
tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w
terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie uzupełnią ich Państwo i Państwa
jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania
dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania Państwa pouczymy.
12. Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych
każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające
niewspółmiernie dużego wysiłku.

1.

2.
3.

A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Państwa dane. Jeśli tak, mają Państwo prawo
dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie zebranych danych,
c) wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane,
d) planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,
e) wskazanie o przysługujących Państwu prawach, tj. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi
do organu nadzorczego,
f) źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
g) poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
h) przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Możemy Państwu dostarczyć kopię posiadanych Państwa danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
Za każdą kolejną kopię danych możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeżeli zwracają się Państwo o kopię drogą elektroniczną - informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą
elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie. Mogą Państwo poprosić o przekazanie kopii w inny
sposób.
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4.

Jeżeli przetwarzamy duże ilości informacji o Państwie – możemy poprosić najpierw o wskazanie, o jakie konkretnie
informacje Państwu chodzi.

B. Prawo do sprostowania danych.
1. Mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania Państwa - jeżeli dane są nieprawidłowe.

2. Mogą Państwo żądać uzupełnienia danych – jeżeli dane są niekompletne.
3. O sprostowaniu Państwa danych informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże
się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
1. Mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) podstawa przetwarzania była Państwa zgoda i tę zgodę Państwo cofnęli (i nie mamy już innej podstawy prawnej
przetwarzania Państwa danych),

c) wnieśli Państwo sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Państwa indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania,

d) dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe musimy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy,
f) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem przez nas usług społeczeństwa
informacyjnego, kierowanych do dzieci.

2. Jeśli Państwa dane osobowe były przez nas upublicznione – podejmiemy działania w celu poinformowania
podmiotów, którym dane udostępniliśmy, o Państwa żądaniu. Działania te będą miały na celu usunięcie wszelkich
łącz do tych danych i ich kopi. Działania te podejmiemy w zakresie w jakim pozwoli nam na to technologia i przy
uwzględnieniu kosztów realizacji tych działań.

3. Państwa żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) do wywiązania się przez nas z ciążącego na nas prawnego obowiązku,
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie
utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1.

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Maja Państwo prawo wnieść żądanie o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, gdy:
a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych (wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu
sprawdzenia prawidłowości posiadanych Państwa danych),

b) przetwarzamy dane niezgodne z prawem, a mino to sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych i w zamian żądają
ograniczenia ich wykorzystywania,
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c) my już nie potrzebujemy Państwa danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czyje prawa są nadrzędne
wobec dokonywanego przetwarzania – nasze czy Państwa?

2. Jeżeli ograniczymy przetwarzanie, to Państwa dane możemy przetwarzać (ale z wyjątkiem przechowywania):
– wyłącznie za Państwa zgodą,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Państwa o tym.
4. O ograniczeniu przetwarzania danych informujemy każdy podmiot, któremu ujawniliśmy Państwa dane. Czynimy to
w zakresie w jakim jest to możliwe, przy uwzględnieniu wysiłku jaki musimy w to włożyć.
E. Prawo do przenoszenia danych.
Realizacja Państwa żądania nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących.
Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo
odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.

1. Mają państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych.
2. Oznacza to, że mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane:
• w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
• nadającym się do odczytu maszynowego.
3. Dotyczy to jednak tylko tych danych, które dostarczone nam zostały przez Państwa.
4. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:
a) Przetwarzamy te dane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i

b) Przetwarzania dokonujemy w sposób zautomatyzowany.

5. Mają Państwo prawo zażądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu
administratorowi. Spełnimy to żądanie, o ile będzie to technicznie możliwe.

6. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia przez Państwa żądania o usunięcie danych
osobowych.

7. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.
F. Prawo do sprzeciwu.
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego
przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz
przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
1.
a)
b)
c)

Prawo sprzeciwu przysługuje Państwu gdy przetwarzamy Państwa dane:
w interesie publicznym,
w ramach sprawowania władzy publicznej
na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
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d) lub podlegają one profilowaniu
i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.
→ Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie.
→ Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
→ Dane możemy przetwarzać dalej jedynie wtedy, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności dane te stanowią
podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.

Prawo sprzeciwu przysługuje Państwu również wtedy, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego.
→ Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie.
→ Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Obowiązek ten zrealizujemy bez żadnych dodatkowych wyjątków. Zatem nie musi zaistnieć żadna szczególna
sytuacja, aby Państwa żądanie zostało zrealizowane.
→ Należy pamiętać, że pomimo takiego sprzeciwu, Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w innych celach.
3.

Praw sprzeciwu przysługuje również wtedy, gdy Państwa dane przetwarzamy do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych.
→ Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść, gdy zaistnieje jakaś szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.
→ Sprzeciwu nie zrealizujemy, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas zadania realizowanego
w interesie publicznym.
4.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowania.
W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na
podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
1. Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
2. Uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdzie takie przetwarzanie:
a) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a Państwem;
b) jest dozwolona prawem, któremu podlegamy, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw,
wolności i prawnie uzasadnionych interesów
c) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.
3. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dane będziemy profilować, mają Państwo
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją.
4. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i
wolności lub dane te są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dane będziemy osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego - maja Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
6. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych
nie wolno nam już przetwarzać do takich celów.
5. Prawo do wycofania zgody.
Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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1. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody – maja Państwo prawo w dowolnym
momencie wycofać wyrażoną zgodę.
2. Ważne, aby wiedzieć, że: Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych dokonujemy sprzecznie z prawem – to mogą Państwo wnieść
skargę do organu nadzorczego. Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel: 606 950 000. Skargę można wnieść także w państwie członkowskim
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi,
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku
do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.
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