
Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane także RODO) informujemy, że

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ARTEO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Palisadowa 20/22 dalej: „Administrator”. 
Dane kontaktowe Administratora: ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa, telefon 77 442 68
34; mail: biuro@arteodevelopment.pl
Informujemy,  że  podane,  przez  Pana/Panią  osobowe  będą  przetwarzane  w  oparciu  o
następujące przepisy i wskazanych celach:

˗ art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  znanego  też  jako  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1):

o realizacji współpracy (lit. b),
o w ramach prawnie uzasadnionego interesu (lit. f), 

Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo
do  żądania  od  ARTEO  DEVELOPMENT  Sp.  z  o.o.  ich  sprostowania  lub  ograniczenia
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych oraz złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy oraz po jej ustaniu przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 10 lata od zakończenia współpracy.

Odbiorcami  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  mogą  być  upoważnieni
pracownicy,  współpracownicy  ARTEO  DEVELOPMENT  Sp.  z  o.o.,  którzy  muszą  mieć
dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki.  Podmioty przetwarzające
dane na zlecenie administratora. Uprawnione organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień i
inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, kancelarie prawnicze.
Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do realizacji współpracy. Odmowa
ich podania skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do osób i państw trzecich. 

Decyzje dotyczące realizacje celu dla którego dane są przetwarzane nie będę podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

W  przypadku  danych  przetwarzanych  w  oparciu  o  zgodę  przedstawimy  Panu/Pani
dodatkowe informacje związane z jej wyrażeniem.

Z poważaniem
Administrator Danych


