
1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych 
osobowych zawartych w niniejszej Umowie, w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 
04.05.2016), celem wykorzystania ich wyłącznie przy realizacji postanowień 
niniejszej Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji 
zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych 
związanych z realizacją przedmiotowej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Kupującego w zakresie, w 
jakim wykorzystywane są one do realizacji niniejszej Umowy.

3. Kupujący podaje wszystkie dane osobowe dobrowolnie, lecz ich podanie jest 
niezbędne do wykonania przez Sprzedającego niniejszej Umowy.

4. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania 
przez Sprzedającego niniejszej Umów lub wynikać to będzie z przepisów prawa. 
Sprzedający może powierzyć dane np. dostawcom usług informatycznych czy 
księgowych oraz udostępnić dane bankowi ING Bank Śląski S.A. w Katowicach 
(KRS: 0000005459) celem prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego, koordynatorowi robót budowlanych czy firmom wykończeniowym 
nieruchomość w celu niezbędnym do realizacji Umowy.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie 
następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – na podstawie i w granicach 
wskazanych w RODO. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie 
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Umowy, 
zobowiązań publicznoprawnych lub krócej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny 
sprzeciw. 

7. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można się skontaktować 
pisząc na adres mailowy: ado@pmdevelopment.pl lub na adres Sprzedającego. 
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