POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.

Informacje Ogólne

OKRE nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony
prywatności. Celem niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), jest
wyjaśnienie zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych poprzez
naszą Stronę (zdeﬁniowaną poniżej).
W ramach prowadzonej przez OKRE działalności zobowiązujemy się
do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów wynikających z
obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych
osobowych w tym w szczególności z RODO. Prosimy o uważne zapoznanie
się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki
związane z ochroną danych osobowych.
II.

Deﬁnicje
Ilekroć w Polityce jest mowa o:

OKRE lub Nas – oznacza to OKRE Development sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-519), ul. Wspólna 35, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział
Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000092979, NIP: 5262220805 , REGON: 013061158;
Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu
przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które (w oderwaniu od innych lub w
połączeniu z innymi posiadanymi przez OKRE informacjami) umożliwiają
bezpośrednie lub pośrednie zidentyﬁkowanie osoby ﬁzycznej, w tym osoby
prowadzącej działalność gospodarczą;
RODO - oznacza to 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;
Stronie – oznacza to stronę internetową www.3840.pl wraz z
podstronami w domenie www.3840.pl/
Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która (i) korzysta ze
Strony, (ii) osobę, która korzysta ze strony i korzystając z zakładki "Kontakt"
na Stronie podaje swoje Dane osobowe i udziela co najmniej jednej zgody
na ich przetwarzanie przez OKRE lub (iii) osobę, która korzysta ze Strony i
korzystając z kontaktowego adresu email dostępnego na stronie wysyła
wiadomość do OKRE, podając swoje dane osobowe.
III.

Jakie są zasady i cele przetwarzania danych?

Poniżej przedstawiamy zasady i cele przetwarzania Danych
osobowych:
1.

Użytkowników kontaktujących się z OKRE za pośrednictwem
formularzy kontaktowych umieszczonych na Stronie

1.1.

Jakie dane są przetwarzane?

G ro m a d z i m y D a n e o s o b o w e p o d a w a n e p r z e z
Użytkowników w formularzu kontaktowym we wskazanym poniżej zakresie,
wynikającym z udzielonych przez Użytkownika zgód i/lub skierowanych
do OKRE zapytań.
W celu skontaktowania się z OKRE za pośrednictwem
Strony należy skorzystać z formularza kontaktowego, dostępnego w
zakładce "Kontakt" na Stronie. Przetwarzamy następujące dane
Użytkowników:
a.

w sytuacji, gdy Użytkownik wyraził zgodę na
przesyłanie mu informacji marketingowych
dotyczących inwestycji OKRE za pośrednictwem
poczty email:
•

imię;

•

nazwisko;

•

adres email.

Jeżeli Użytkownik niezależnie od wyrażenia ww.
zgody i podania ww. danych skierował również do OKRE wiadomość za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie,
przetwarzamy również pozostałe dane, wskazane w treści informacji
przesłanych przez Użytkownika do OKRE za pośrednictwem tego
formularza.
b.

w sytuacji, gdy Użytkownik wyraził zgodę na
przesyłania mu informacji marketingowych
dotyczących inwestycji OKRE za pośrednictwem
wiadomości SMS i połączeń głosowych:
•

imię

•

nazwisko

•

numer telefonu

Jeżeli Użytkownik niezależnie od wyrażenia ww.
zgody i podania ww. danych skierował również do OKRE wiadomość za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie,
przetwarzamy również pozostałe dane, wskazane w treści informacji
przesłanych przez Użytkownika do OKRE za pośrednictwem tego
formularza.
c.

w sytuacji, gdy Użytkownik wyraził obie zgody o
których mowa w pkt a i b powyżej:
•

imię;

•

nazwisko;

•

adres email;

•

nr telefonu.

Jeżeli niezależnie od wyrażenia ww. zgód i podania
ww. danych Użytkownik skierował również do OKRE wiadomość za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie,
przetwarzamy również pozostałe dane, wskazane w treści informacji
przesłanych przez Państwa do OKRE za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
d.

w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyraził żadnej z
powyższych zgód, ale skierował do OKRE
wiadomość za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego na stronie, podając
jednocześnie adres email
•

imię;

•

nazwisko;

•

adres email;

•

pozostałe dane, wskazane w treści informacji
przesłanych przez Państwa do OKRE za
pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przekazanie ww. danych osobowych OKRE oraz
wyrażenie przez Użytkownika jednej z ww. zgód na ich przetwarzanie przez
OKRE jest dobrowolne. Wyrażenie przynajmniej jednej ze zgód jest jednak
niezbędne aby OKRE mogło przedstawić Użytkownikowi naszą ofertę.
W przypadku niewyrażenia żadnej ze zgód wskazanych w
zakładce "Kontakt" na Stronie, a jedynie wypełnienia formularza
kontaktowego przetwarzanie imienia, nazwiska i adresu email Użytkownika
oraz pozostałych danych, wskazanych w treści, informacji przesłanych
przez Użytkownika do OKRE za pośrednictwem formularza kontaktowego,
jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
1.2.

Kto jest administratorem moich Danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych podanych przez
Użytkownika w formularzu kontaktowym jest OKRE.
1.3.

Z kim kontaktować się w sprawie przetwarzania moich
Danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Danych osobowych Użytkowników w ramach Strony więcej informacji na
temat przetwarzania Danych osobowych można uzyskać:
•

pod adresem e-mail: biuro@okre.pl

•

pisemnie na adres: OKRE Development sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (00-519), ul. Wspólna 35.

W przypadku, jeśli zapytanie dotyczy przetwarzania
Danych osobowych przez spółkę z grupy kapitałowej OKRE, której OKRE
powierzyło przetwarzanie tych danych, OKRE przekaże zapytanie tej
spółce.
1.4. W jakim celu przetwarzamy dane?

a. przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji
marketingowych

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe, tj, w zależności od udzielonych zgód,
imię, nazwisko, adres email i/lub nr telefonu, w celu: (i) udzielenia Państwu
informacji na temat naszej oferty w wybranej przez Państwa lokalizacji, (ii)
informowania Państwa o eventach organizowanych przez nas, dotyczących
naszych inwestycji (iii) marketingu bezpośredniego produktów
oferowanych przez nas oraz do wysyłania wiadomości handlowych z nimi
związanych, (iv) potwierdzenia otrzymania oferty handlowej lub przybycia
na event

Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym
punkcie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

b. przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na pytania
zadane nam w ramach formularzy kontaktowych na
stronie

Dane osobowe przekazane OKRE przez osoby
korzystające z kontaktowego adresu email, wskazanego na Stronie w
zakładce „Kontakt” będą przetwarzane w celu zapoznania się z
korespondencją i przygotowaniem odpowiedzi. W zależności od treści
zapytania lub wiadomości, mogą być przekazane do właściwego działu
OKRE lub do spółki z grupy kapitałowej OKRE odpowiedzialnej za daną
inwestycję. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes
polega na analizie zapytań oraz wniosków, które spływają do OKRE i
przygotowaniu na nie odpowiedzi lub ustaleniu dalszego postępowania w
celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji.

1.5. Przez jaki okres przetwarzamy dane?
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez
OKRE przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa.
2. Dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z OKRE za
pośrednictwem kontaktowego adresu email wskazanego na
Stronie
2.1. Jakie dane są przetwarzane?
Zakres danych zależy od informacji przesłanych przez
Państwa do OKRE na adres email zamieszczony na stronie internetowej.

2.2. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych przesłanych za pośrednictwem
kontaktowego adresu email wskazanego na Stronie jest OKRE.
2.3. Z kim kontaktować się w sprawie przetwarzania moich
danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Danych osobowych przez OKRE więcej informacji można uzyskać:
•

pod adresem e-mail: biuro@okre.pl

•

pisemnie: OKRE Development sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-519), ul. Wspólna 35.

2.4. W jakim celu przetwarzamy dane?
Dane osobowe przekazane OKRE przez osoby korzystające
z kontaktowego adresu email, wskazanego na Stronie w zakładce „Kontakt”
będą przetwarzane w celu zapoznania się z korespondencją i
przygotowaniem odpowiedzi. W zależności od treści zapytania lub
wiadomości, mogą być przekazane do właściwego działu OKRE lub do
spółki z grupy kapitałowej OKRE odpowiedzialnej za daną inwestycję. W
celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega na analizie
zapytań oraz wniosków, które spływają do OKRE i przygotowaniu na nie
odpowiedzi lub ustaleniu dalszego postępowania w celu rozpatrzenia
otrzymanej korespondencji.
2.5. Przez jaki okres przetwarzamy dane?
Dane osobowe osób przekazujących zapytania są
przetwarzane nie dłużej niż konieczne w celu odpowiedzi na
korespondencję, o ile dłuższy okres nie jest wymagane ze względu na
przepisy prawa.
IV.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane na rzecz OKRE
Development.
Dane osobowe zebrane przez OKRE mogą zostać również
przekazane przez OKRE podmiotom z jej grupy kapitałowej
odpowiedzialnym za realizację inwestycji, której dotyczy Strona.
Dane osobowe zebrane przez OKRE mogą również zostać
przekazane podmiotom świadczącym na rzecz OKRE lub na rzecz spółek z
jej grupy kapitałowej usługi doradcze, prawne, windykacyjne,
marketingowe, analityczne oraz dostawcom usług technologicznych i
informatycznych działającym na rzecz OKRE.
Dane osobowe zebrane przez OKRE
mogą być udostępnianie
podmiotom, organom lub służbom uprawnionym do ich żądania na mocy
przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru
sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
V.

Uprawnienia dotyczące Danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
•

prawo dostępu do danych - czyli prawo każdej osoby do
zwrócenia się do OKRE z zapytaniem, czy przetwarzamy Dane

osobowe tej osoby, a także zażądanie informacji m.in. na temat
celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym
przekazujemy Dane osobowe. Aby uzyskać dostęp do
przechowywanych przez OKRE informacji, skontaktuj się z
OKRE, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w
niniejszej Polityce;
•

prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych
- każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do
poprawienia tych danych, a w niektórych przypadkach również
prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Użytkownik posiadający u nas konto, po zalogowaniu się, może
zaktualizować swoje Dane osobowe. W przypadku problemów
z aktualizacją danych w koncie, w celu ograniczenia ich
przetwarzania lub ich usunięcia, prosimy o przesłanie wniosku
korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej
Polityce;

•

prawo wniesienia sprzeciwu – każdy kogo dotyczą dane ma
prawo wnieść sprzeciw do OKRE w zakresie, w zakresie w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu OKRE. W celu wniesienia
sprzeciwu prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych
kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce;

•

prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba ma prawo
jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu
wycofania zgody prosimy o przesłanie wniosku korzystając z
danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce;

•

prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane są
przetwarzane w celu złożenia oferty w przetargu, zawarcia
umowy albo pisemnego zamówienia lub przetwarzane na
podstawie zgody, osobie tej przysługuje prawo do
przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania Danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie
osoby, której dane dotyczą, dane te mogą zostać przesłane
innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia
danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia
danych, prosimy o przesłanie wniosku korzystając z danych
kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce.

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do wniesienia
skargi do nas lub do organu nadzorczego, gdy uznają iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VI.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

OKRE
stosuje odpowiednie środki techniczne
niezbędne do zapewnienia poufności, integralności,
adekwatności danych, a także do zabezpieczenia
nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem.

i organizacyjne
rozliczalności i
danych przed
OKRE
stosuje

również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyﬁkowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych
przez Użytkownika.
OKRE wdrożyła i utrzymuje system ochrony Danych osobowych,
mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony Danych
osobowych Użytkowników i innych osób, których Dane Osobowe dotyczą.
VII.

Polityka Cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w serwisach OKRE
Development, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika
serwisu korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na
urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może
kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Korzystanie z serwisów internetowych OKRE Development, bez zmiany
ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje
stosowanie plików cookies.
VIII. Postanowienie końcowe
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę. O
wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez
zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie.
Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką prosimy kierować na
adres: biuro@okre.pl

