
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

PRZEZ MORRIS&LLOYD BROKER SP. Z O.O. SP.K.

Administrator
danych:

Morris & Lloyd Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Warszawie przy Alei J. Ch. Szucha 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000714671, zwana dalej: „Spółką”.

Źródło
pochodzenia
danych oraz

kategorie
danych:

Spółka  otrzymała  Państwa  dane  od  podmiotu,  z  którego  usług  pośrednictwa  na  rynku
nieruchomości  Państwo  korzystali,  tj.  od  Property  &  Homes  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań (61-805) ulica Święty Marcin numer 24 lokal 408. Spółka otrzymała
dane identyfikacyjne i kontaktowe, a w razie podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości również
dane niezbędne do zawarcia umowy.

Cele i podstawy
prawne

przetwarzania
danych:

 w celu realizacji umowy,  której są Państwo stroną oraz w celu podjęcia działań na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];

 dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj.
realizacji  umowy  pośrednictwa  między  Spółką  a  deweloperem  oraz  między  Spółką  a
podmiotem, z  którego  usług pośrednictwa  na  rynku  nieruchomości  Państwo korzystali,  dla
celów marketingowych,  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony przed  roszczeniami,  archiwizacji
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

 w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych,  nałożonych na Spółkę przez
przepisy prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];

 w celach marketingowych drogą elektroniczną, jeśli zostanie wyrażona zgoda [art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO].

Odbiorcy
danych:

 podmioty  świadczące  na  rzecz  Spółki  usługi  informatyczne,  hostingowe,  marketingowe,
prawne lub księgowe;

 podmiot  oferujący  nieruchomość  i  zarządzający  obiektem,  w  ramach  którego  znajdzie  się
nieruchomość, w celach związanych z dokonaniem rezerwacji i nabyciem nieruchomości oraz
zawarciem umowy najmu;

 właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
 podmioty funkcjonujące ze Spółką w ramach grupy przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt

19) RODO dla celów administracyjnych.
Okres

przechowywania
danych:

 przez czas realizacji umowy oraz do upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń, w
tym roszczeń wobec podmiotu, z którego usług pośrednictwa Państwo korzystali;

 do czasu cofnięcia zgody na marketing drogą elektroniczną;
 dane zawarte na dokumentach księgowych - przez okres wymagany przepisami prawa.

Państwa
uprawnienia:

 prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora;

 udzieloną  zgodę  można  cofnąć  w  dowolnym  momencie,  co  nie  będzie  miało  wpływu  na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych  na podstawie  art.  6 ust.  1  lit.  f)
RODO,  tj.  przetwarzania  niezbędnego  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów, realizowanych przez Spółkę;

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych;
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie
danych do

państw trzecich:

Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  w związku  z
korzystaniem przez Spółkę z usług DropBox i Office 365:
 do Dropbox, Inc. - w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule

umowne  ochrony  danych  osobowych,  zatwierdzone  przez  Komisję  (UE):
https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-standard-clauses-dfb-011017.pdf;

 do państwa trzeciego, co do którego Komisja (UE) stwierdziła odpowiedni poziom ochrony, do
Microsoft  Corporation  -  posiadającego  certyfikat  wydany  zgodnie  z  Decyzją  wykonawczą
Komisji  (UE)  2016/1250  z  dnia  12  lipca  2016  r.  przyjętą  na  mocy  dyrektywy  95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA.

Dane
kontaktowe:

administratordanych@morris-lloyd.pl; al. J. Ch. Szucha 8, 00-580 Warszawa.


