Polityka prywatności
I
Przetwarzanie danych osobowych przez platformę budowskaz.pl.
1. Definicje.
„Administrator” – Administratorem danych osobowych jest firma Krakowska Grupa
Multimedialna ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków tel. +48 500 166 779, e-mail:
kontakt@budowskaz.pl
„Platforma” – strona główna Platformy budowskaz.pl
„Użytkownik” – Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca daną Platformę
„Partner” – podmiot współpracujący z Administratorem na Platformach Administratora
„Dane osobowe” – Administrator przetwarza dane takie jak: numer telefonu i adres email, opcjonalnie: imię, nazwa firmy
2. Administrator oświadcza, że wszystkie dane osobowe które przetwarza, od dnia
25.05.2018 r. będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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, zwane jako „RODO”.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą wyłącznie z:
dobrowolnie przez Użytkownika wypełnionych formularzy na Platrofmie
zapisania się do usługi newsletter
ankiet w formie papierowej przeprowadzanych na wydarzeniach z branży nieruchomości
4. Uzytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, może weryfikować i
zmieniać te Dane, a także może żądać sprostowania, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia swoich Danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
Każdą z tych czynności Administrator wykonuje najszybciej jak to możliwe po uprzednim
skierowaniu przez Użytkownika drogą mailową lub telefoniczną odpowiedniego żądania.
Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika,
Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularzy na Platformie dotyczących
przekazania danych osobowych Użytkownika (mail, nr telefonu), do Partnera, Użytkownik
powinien kierować żądania opisane w punkcie 4. do odpowiedniego Partnera.
6. Dane osobowe podane w formularzach są przetwarzane w zakresie odpowiednim dla
treści formularza np. kontakt z Platformą w celu zasięgnięcia informacji.
7. Administrator w trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych
wyznaczył procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu tych Danych osobom
trzecim.
8. Administrator zapewnia, że powierzone mu Dane osobowe nie zostaną sprzedane, ani
udostępnione osobom trzecim.
9. Administrator przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług, które oferują
jego Platformy, jak również w celu marketingowym w ramach promocji swoich usług.
10. Administrator oświadcza, że Dane osobowe są przetwarzane w Polsce i nie są
przekazywane do żadnych innych państw.
11. Na Platformie mogą pojawić się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych,
posiadających własne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą
różnić się od polityki prywatności Administratora.

12. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika do momentu skierowania przez
Użytkownika żądania do zaprzestania przetwarzania tych Danych.
II
Polityka plików cookies.
1. Pliki cookies (ciasteczka), to pliki tekstowe, są one zapisywane na końcowym
urządzeniu Użytkownika czyli komputerze, smartfonie lub tablecie i wykorzystywane do
wyświetlania strony na urządzeniu.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika w celu poprawnego
wyświetlania strony i ułatwienia korzystania z Platformy przez Użytkownika.
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, funkcjonalnych,
reklamowych i związanych z social media.
4. Użytkownik ma prawo o zdecydowaniu w jakim zakresie pliki cookies mogą być
przechowywane na jego urządzeniu końcowym.
5. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki klikając w poniższe linki:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl =pl
Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

