
Administratorem danych osobowych jest REB Properties Sp. z o.o. z/s w Warszawie (00-113), ul. 

Emilii Plater 53, XXIII P, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  pod numerem KRS 0000565584 („Administrator”). 

 

Administrator gromadzi dane wynikające z aktywności użytkowników serwisu www, w tym 

zwłaszcza informacje dotyczące urządzenia i logowania, datę, czas wizyty oraz zakres 

przeglądanych treści jak również adres IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, 

częstotliwości korzystania z witryny. 

 

Dane osobowe użytkowników witryny przetwarzane są w celach: 

- niezbędnych do korzystania z serwisu; 

- prezentowania i realizacji naszych usług; 

- zainteresowania działalnością spółek należących do Grupy Reb; 

- umożliwienia kontaktowania się przez potencjalnych inwestorów z Grupą Reb; 

- statystycznym; 

- na potrzeby administracji technicznej i zapewnienia bezpieczeństwa danych; 

- zapisywania plików cookies oraz gromadzenia danych pochodzących z serwisu; 

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki, tj. archiwizacji danych, ewentualnej obrony przed 

roszczeniami i dochodzenia swoich praw; 

- przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

  

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane. 

- prawo dostępu danych osobowych i ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej przez 

zgody, przysługuje prawo do wycofania zgody, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; 

- w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy, lub 

przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo do przenoszenia danych osobowych; 

- prawo do bycia zapomnianym, tj. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących 

danych osobowych, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, lub została cofnięta zgoda na przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej 

przetwarzania, lub został zgłoszony sprzeciw, lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z 

prawem; lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa, któremu podlega Administrator lub 

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.  

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

 



W przypadku uznania że przetwarzając dane osobowe zostaną naruszone przepisy RODO – 

uprawnionemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, którym obecnie w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Dostęp do danych osobowych będą pracownicy spółki oraz podmioty współpracujące ze spółką, 

świadczące na jej rzecz usługi IT, finansowe lub prawne na podstawie udzielonego w tym celu 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

 

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie przez 

okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, pod warunkiem aktualności jednej z 

przesłanek przetwarzania danych osobowych. 

 

Nie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkie sprawy związanych 

z przetwarzaniem danych należy kierować do Administratora Danych Osobowych – REB Properties 

Sp. z o.o. z/s w Warszawie, 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 lok. XXIII P. 

 

Przekazane nam dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

 

 

 

 


