
 

 - 1 - 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z 

rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”) 

2. Współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO są:  

a. Grupo Lar Holding Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 

14A/8, 00-791 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000251096, NIP: 1070003636, REGON: 140429329 

(dalej „Grupo Lar” „Administrator 1”) oraz  

b. DEVELIA S.A. z siedzibą  we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (53-333 

Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000253077, posiadająca numer  NIP 899-25-62-750, REGON 

020246398 (dalej “DEVELIA” “Administrator 2”). 

3. Kontakt z Współadministratorami danych osobowych w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych odbywa się poprzez kontakt z Administratorem 1 za 

pośrednictwem poczty e-mail: [rodo@grupolar.pl] oraz poczty tradycyjnej pod danymi 

adresowymi Administratora 1 z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 

4. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania i komunikacji oraz w 

zależności od udzielonej zgody, na jej podstawie, w celu marketingu projektów 

budowlanych realizowanych przez grupy kapitałowe Współadministratorów, 

przekazywania informacji handlowych, a w przypadku zawarcia jakikolwiek umowy 

dotyczącej sprzedaży nieruchomości, przetwarzamy dane osobowe również w celu jej 

wykonania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie 

bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą.  

6. Dane osobowe zbierane są za pośrednictwem formularza kontaktowego w formie 

elektronicznej na stronie Serwisu lub w formie papierowej. 
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7. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach wyszczególnionych w pkt. 4: 

a. będą przetwarzane przez spółki z grupy kapitałowej Grupo Lar  (w tym Projekt 

Lizbońska Sp. z o.o. sp. k.) oraz spółki z grupy kapitałowej DEVELIA S.A., 

b. mogą być przekazywane naszym partnerom, w szczególności dostawcom rozwiązań 

informatycznych i agencjom marketingowym w celu zapewnienia jak najwyższej 

jakości usług, 

c. mogą być powierzone podmiotom współpracującymi z Współadministratorami (np. 

kurierzy, Poczta Polska S.A., sprzedawcy), 

d. będą przetwarzane przez okres czasu wymagany do zakończenia obsługi 

przekazanego zapytania, a jeśli udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych bezterminowo lub do czasu odwołania zgody,  

e. Współadministratorzy mogą przetwarzać dłużej niż jest to konieczne w celu 

zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz w celu 

dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, 

8. Twoje dane przekazujemy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do 

zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie 

udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. 

9. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu 

oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą klientów), ale w wyniku takiego 

przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki 

prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład 

na tworzeniu odpowiednich kategorii klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem 

ich zainteresowania (w oparciu np. o deklarowany metraż, okolicę, rodzaj lokalu, którym 

są zainteresowani). 

10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w pkt. 4 ma 

prawo do: 

a. żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, 

b. ich sprostowania, aktualizacji, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub  

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
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d. przenoszenia danych, 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Współadministratorzy są uprawnieni do ujawnienia administrowanych danych osobowych 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, 

policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego 

stanu prawnego. 

12. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z 

Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Współadministratorzy mają prawo 

do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego 

odpowiedzialności. 

13. Prawa wymienione w pkt. 10 mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy 

Współadministratorzy mogą wykazać, że są zobowiązani prawnie do przetwarzania 

danych Użytkownika.  

14. W celu skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi praw należy przesłać odpowiednią 

prośbę do Administratora 1. Współadministratorzy mogą wystąpić o dodatkowe 

informacje w celu ustalenia tożsamości Użytkownika. 

15. Dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony 

Twoich danych. 

16. Słowa pisane wielką literą użyte w niniejszej Polityce Prywatności, należy interpretować 

zgodnie z Regulaminem Serwisu. 

 


