Zgodnie z ort. L3 Og6lnego Rozporzqdzenia o Ochronie Donych Osobowych z dnia 27
kwietnia 20L6 r. informujq, i2:

L.

'

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,AB Litwiriska Agencja Obrotu
Nieruchomoiciami" Joanna Jurasz, Lodi, Piotrkowska L32.
Pani/Pana dane osobowe moga byi przetwarzane przez Agencjq jak ponizej:
Cel przetwarzania

Rekrutacja do pracy

w

Agencji

Podstawa prawna
przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. a), b)

Okres przetwarzania
(w tym przechowywania)
danych
Do czasu zako6czenia rekrutacii.

W tym przyjmowanie CV i innych
dokument6w, przeprowadzenie konkurs6w
na wybrane stanowiska, prowadzenie
korespondencji w tym korespondencji email, zawarcie umowy o pracQ.

RODO,

Przekazywanie w ramach
marketingu bezpo5redniego
informacji o uslugach Agencji.

Art. 6 ust. 1 lit. a),f)

Przez okres odbierania informacji

RODO,

o

W tym wysylanie informacji drogq

elgktronicznq

Ustawa o Swiadczeniu
usfug drogq

usfugach Agencji lub do
momentu wycofania zgody na ich
otrzymywanie.

elektronicznq,
Prawo

telekomunikacyjne,

Czynno6ci zwiqzane z zawarciem i

Art. 6 ust. 1 lit. b)

wykonaniem umowy z klientem.

RODO,

Przez okres prowadzenia
korespondencji lub przez okres

trwaniaumowy+ 6lat.

W tym przyjmowanie zlece6, wystawianie

ofert, wystawianie i przechowywanie faktur
oraz dokument6w ksiqgowych, prowadzenie
korespondencji (w tym korespondencji email), przekazywanie danych do innych
agencji obrotu nieruchomoSciami, wysylanie
informacji na platformq cyfrowq firmy
Galactica w celu wyszukania odpowiedniej
oferty, zawarcie umowy, zawarcie umowy
przedwstqpnej, sporzqdzenie aktu
notarialnego, przekazywanie danych doradcy

podatkowemu i kancelarii prawneji

Czynno6cizwiezane z zawarciem i
wykonaniem umowy z
kontrahentem (dostawca towar6w i
uslug)

Art.6 ust. 1lit.

b)

RODO,

Przez okres prowadzenia

korespondencji lub przez okres

trwaniaumowv+ 6lat.

W tym wystawianie zam6wie6,

przyjmowanie faktur, prowadzenie
dokument6w ksiqgowych, prowadzenie
korespondencji (w tym korespondencji
e-mail.

Wypelnienia prawnie
uzasadn'tonego interesu
Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO

Przez okres ustalania, obrony
dochodzenia roszcze6.

i

3)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zale2no6ciod celu przetwarzania, bqdq:
. . Podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepis6w prawa,
. Kancelarie prawne w ramach obstugi prawnejAgencji,

.
o
o
o
o

Ubezpieczyciele,
Doradcy podatkowi w ramach obstugi kadrowo-ksiqgowejAgencji,
Galactica Sp6tka Jawna Bydgoszcz, ul. Fordoriska 189 w celu wyszukiwania ofert dla
klienta,
lnne agencje po6rednictwa obrotu nieruchomo6ciami,
Klienci Agencji ,,AB Litwir{ska Agencja Obrotu NieruchomoSciami" Joanna Jurasz,
Lodl,Piotrkowska 132.

4) Posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora dostqpu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniqcia zgody w
dowolnym momencie, bez wpfywu na zgodno5i z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofniqciem, je2eli przetwarzanie danych odbywato siq na jej
podstawie.

5) Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne w okre6lonym zakresie
(art. 5 ust. l- lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostalej czqSci. Niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez administratora mo2e skutkowai odrzuceniem lub odmowq,
rozpatrzenia wniosku, odmowq realizacji umowy, odmowq przyjqcia cv, niedopuszczeniem
do szkolenia.

6) Pani/Pana dane nie bqdq poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(profilowania).

7l Pani/Pana dane nie bqdq przetwarzane w innym celu ni2 ten, w jakim zostaty zebrane.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

