Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – „Rozporządzenie”.
Mając to na uwadze chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich przetwarzamy
Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z
Rozporządzenia. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania w tym zakresie, uprzejmie prosimy
o kontakt na adres wskazany w dalszej części niniejszej wiadomości.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Stawarska, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Stawarska Royal Office” pod adresem przy
ul. Stefana Janusa 2/2, 31-571 Kraków, posiadająca numer NIP: 9930247426, REGON:
121071006.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa
danych osobowych?
Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres:
a.stawarska@royaloffice.pl, biuro@royaloffice.pl, k.kozyra@royaloffice.pl
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, podpis, numer telefonu, a także informacje o
dokonanych inwestycjach, tylko w zakresie w jakim jest to potrzebne do realizacji współpracy.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania przez nas danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na kilku podstawach, co wynika z charakteru
prowadzonej przez nas działalności.
Przede wszystkim przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na informowaniu Państwa o nowych możliwościach
inwestycyjnych poprzez przesyłanie Państwu materiałów informacyjnych, marketingowych,
analiz rynku itp. Na tej podstawie również kontaktujemy się z Państwem, a także
przechowujemy Państwa dane w celu wykazania, że spełniamy obowiązki wynikające z
Rozporządzenia (zasada rozliczalności).
Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody jeżeli wyrazili Państwo
zgodę na udostępnienie Państwa danych osobowych podmiotom z którymi współpracujemy, w
celu przedstawienia przez te podmioty informacji i materiałów o produktach znajdujących się w
ofercie tych podmiotów.
Niezależnie od powyższego przetwarzamy Państwa dane osobowe, kiedy jest to niezbędne do
wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, wynikającego przepisów rachunkowych
lub podatkowych.
Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie nam danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym niezbędne jeżeli chcą
Państwo otrzymywać od nas informacje o interesujących Państwa wydarzeniach rynkowych
oraz analizy rynku.

W przypadku zgody na udostępnienie Państwa danych osobowych innym podmiotom
informujemy, że jest ona całkowicie dobrowolna, a brak jej wyrażenia w żaden sposób nie
wpłynie na możliwość przesyłania Państwu informacji o nowych możliwościach inwestycyjnych.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu ewentualnego wyrażenia sprzeciwu
(rezygnacji z otrzymywania informacji), a po tym czasie wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to
niezbędne do wykazania, że spełniamy obowiązki wynikające z RODO tj. przez okres, w którym
jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów na potrzeby umożliwienia
kontroli organom nadzoru.
W przypadku natomiast przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania zgody, a także po jej
wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych.
Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na
Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przez nas udostępnianie podmiotom zajmujących się obsługą
systemów informatycznych umożliwiających komunikowanie się z Państwem, a także – jeżeli
wyrazili Państwo na to zgodę – podmiotom, z którymi współpracujemy w celu nawiązania przez
te podmioty kontaktu z Państwem. Niezależnie od tego możemy udostępnić Państwa dane
kancelariom prawnym, dostawcom usług IT, czy innym podmiotom, tylko wtedy jeżeli jest to
konieczne do wsparcia niezbędnego w toku prowadzenia działalności gospodarczej.
Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z Rozporządzenia, takich jak prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Wskazujemy ponadto, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu.
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