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PRIVACY POLICY
1.

(Wersja polska na dole dokumentu)

Romuald Margol who conducts business activity under the business name of
PolishProperty.eu Margol Romuald with company’s seat in Wrocław 50-113,
Odrzańska street no. 15/1b which is entered to the Business Activity Central
Register and Information Record with NIP (Tax Identification Number): 887100-07-86, and REGON state statistical number: 890258172, is the
Administrator of personal data of Users who are considered natural persons,
in accordance with the Act of August 29, 1977 on the Protection of Personal
Data (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended).

2.

Personal data of the Users is processed by the Administrator on the basis
and according to the Act of August 29, 1977 on the Protection of Personal
Data and the Act of July 18, 2002 on Electronic Services in order to provide
services and for marketing purposes related to the activity of the
undertaking conducted by the Owner (including the Rentingzone.pl). Users
will not receive any business or marketing information unless they grant
their consent for receiving such. Submission of personal data is voluntary.

3.

Any use of this service by the User means that the User accepts the
provisions of this Privacy Policy.

4.

The Owner guarantees that the User’s rights described in the Act on the
Protection of Personal Data are observed and applied, including the right to
access the content of User’s own personal data and modifying them, and
the right to control the processing of User’s personal data conducted as
provided in the Act.

5.

Exercising the right to control the processing of personal data, the User is
particularly entitled to submit a written request -- which shell include
appropriate arguments -- to discontinue the processing of his personal data
because of the specifics of User's situation, and to object against processing
of his personal data if the Owner intents to process them for the marketing
purposes or to transfer them to the Administrator different than the Owner.

6.

The Owner collects personal data as well as other information which are not
considered the former. The process of collection is conducted at the
initiative of the User or automatically, depending on the type of data.
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7.

The Owner applies technical and organizational measures of personal data
protection, which are considered suitable to the threats and classification of
protected

data,

protecting

them

form

the

disclosure

or

taking

by

unauthorized persons, unlawful processing, as well as change, loss, damage
or destruction in particular.
8.

The Owner protects interests of the persons whose data is collected with
due diligence, particularly guaranteeing that:


data is lawfully processed,



data is collected for specific, lawful purposes and is not subjected to
further processing for any different purpose,



data’s content is suitable and adequate to the purpose of its processing,



data is kept in a way which ensures the possibility of identifying persons it
refers to, and no longer than necessary to achieve the purpose of its
processing.

9.

User’s personal data may be disclosed to the entities entitled to its
obtaining in accordance with the applicable provisions of Polish law,
including competent establishments of justice. User’s personal data may be
transferred to third parties indicated by the Owner and on his order,
including entities which perform actions related to services provided by the
Owner to the User by means of Rentingzone.pl.

10. Personal data is protected by the Owner against its disclosure to
unauthorized persons, and other incidents of its disclosure or loss, as well
as against its destruction or unauthorized modification of particular data or
information by means of appropriate organization safeguards, including
those related to technical and programming type, data encryption systems
in particular.
11. Rentingzone.pl uses cookie files. Information collected thanks to cookies
allow the website to adjust its services and contents to individual needs and
preferences of the User, and is useful for providing general statistics on the
usage of Rentingzone.pl. If the Internet browser is used with the disabled
option permitting saving cookies, it is still generally possible to use
Rentingzone.pl, but with certain impediments.
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12. Privacy Policy may be changed. User’s rights resulting form this Privacy
Policy will not be limited without User’s explicit consent. All changes to the
Privacy Policy will be published on the Rentingzone.pl, and the Users will be
informed about the fact of change.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami
fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
jest Właściciel, tj. Romuald Margol prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we
Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172.

2.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w
celu świadczenia przez Właściciela usług oraz w celach marketingowych
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Właściciela (w tym Serwisu
Rentingzone.pl), a także świadczeniem usług przez Właściciela. Użytkownik
nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie
wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu Użytkownik akceptuje zasady
zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

4.

Właściciel zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z
ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści
własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli
przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w
przedmiotowej ustawie.

5.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych
osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Właściciel zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez
Właściciela danych osobowych innemu niż Właściciel administratorowi
danych.
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6.

Właściciel zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego
przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z
inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

7.

Właściciel stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych
osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.

Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:





9.

przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane,
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe
Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim,
wskazanym przez Właściciela, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie
Właściciela czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez
Właściciela w ramach Serwisu Rentinzone.pl usług.

10. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Właściciela przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich
ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną
modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o
charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów
szyfrowania danych.
11. Serwis Rentingzone.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy
pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych
potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania
ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu
Rentinzone.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej
na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z
Rentingzone.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
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12. Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej
zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane
na stronie Rentingzone.pl, a Użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

