KLAUZULA INFORMACYJNA
Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma DST
Active Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Garbary 71/105 61-758 Poznań. Skontaktować się z nami
można za pomocą poczty e-mail: biuro@dstactivegroup.pl. Dodatkowe informacjie można uzyskać
przez stronę internetową adres http://azaliowe.pl/.
Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu email: cezary.sadowski@rodo.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych:
1. Przygotowywanie ofert na sprzedaż mieszkań.
2. Przygotowywanie umów rezerwacyjnych i deweloperskich.
3. Budowa i sprzedaż mieszkań.
4. Przygotowywanie umów przeniesienia własności nieruchomości.
5. Otwieranie rachunków powierniczych w bankach (obowiązek wynikający z ustawy
deweloperskiej).
6. Pośredniczenie w pozyskiwaniu środków finansowych w postaci kredytów hipotecznych na
budowę i zakup domów.
7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych poprzedzających zawieranie umów notarialnych.
8. Pośredniczenie w zakresie instalacji przyłączy gazowych, wodnych, elektrycznych.
9. Proces wyodrębniania własności lokalu.
10. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów.
11. Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych.
12. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na
świadczenie usług, dostaw, itp.
Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks
pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których
dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach, jak windykacja podstawą
prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i realizacji
potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych
uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:
1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
2. Banki udzielające kredytów.
3. Firmy świadczące dla nas usługi, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych,
obsługi informatycznej, dostarczania i serwisowania oprogramowania komputerowego,
szkoleń, ubezpieczenia, obsługi medycznej.
4. Kancelarie notarialne, z którymi współpracujemy.
5. Przedsiębiorstwa/dostawcy wody, prądu i gazu.
6. Podwykonawcy realizujący poszczególne etapy budowy.
7. Przedsiębiorstwa dokonujące napraw gwarancyjnych.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zebrane. Dane kadrowe oraz z zakresu BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, natomiast dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane dotyczące inwestycji
budowlanych przez okres niezbędny do świadczenia gwarancji i innych usług z tym związanych.
Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia,
sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do
wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się
Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Aktualny adres organu nadzorczego to:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Nasza spółka profiluje danych osobowych przy użyciu cookies. Jeśli w trakcie posiadania informacji na
temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy
zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa
dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

