
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 
 
Szanowni Państwo,  
Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem naszej działalności.  
 
Mając powyższe na uwadze pragniemy Państwu przekazać szereg informacji w związku z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Sweet Home Solutions do z o.o. sp.k siedzibą we Wrocławiu ul. 

Antonia Vivaldiego 5A 52-129 Wrocław NIP: 8992879642, REGON: 386048097 (dalej jako: 
„Administrator”); 

 

2. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: biuro@slodkidom.com 

 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie czynności dystrybucji nieruchomości 
polegająca na obsłudze i wykonywaniu umów sprzedaży, również po rozwiązaniu umowy sprzedaży, a w 
szczególności na: czynnościach przygotowawczych zmierzających do zawierania umów sprzedaży lub 
umów gwarancji nieruchomości. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie czynności dystrybucji 
nieruchomości pomiędzy Administratorem a zainteresowanym podmiotem, oraz Państwa zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej; 

 

5. Państwa dane osobowe, które przetwarzamy to: imię, nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego, adres 
zameldowania i korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr pesel, NIP, Regon. 

 

6. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych, osobom trzecim, w tym w szczególności 
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zrealizowania umowy sprzedaży 
nieruchomości. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług 

własnych Administratora będzie miało miejsce do czasu cofnięcia przez Państwa zgody w tym zakresie; 

 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia 
danych; 

 

9. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na dotychczasowe przetwarzania, ale uniemożliwi 
Administratorowi dalsze wykonanie czynności dystrybucji nieruchomości w zakresie o którym mowa w pkt. 3 
powyżej. 

 

10. Przysługuje Państwu prawo do „zapomnienia” czyli do wymazania swoich danych z bazy 

Administratora, pod warunkiem, że nie ma uzasadnionych powodów do ich dalszego przechowywania. 

 

11. W celu skorzystania przez Państwa z uprawnień wskazanych w pkt 8 – 10 powyżej, należy zgłosić odpowiednie 
żądanie Administratorowi korzystając w tym zakresie z adresu e-mail wskazanego w pkt  

12. powyżej. 
13. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych lub jego następcy prawnego albo innego właściwego w tym zakresie organu publicznego; 

 

14. Informujemy, że Państwa dane osobowe zostały uzyskane przez Administratora w trakcie wykonywania czynności 
dystrybucji nieruchomości. Państwa dane osobowe Administrator uzyskał od osoby, która udostępniła Państwa 
dane osobowe oświadczając, że zrobiła to za Państwa wiedzą i zgodą. W przypadku, gdy oświadczenie to jest 
nieprawdziwe prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z Administratorem (e-mail: pkt 2 powyżej). 
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