
 

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych 

 

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu 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 96/46/WE (RODO). Mając 

na uwadze powyższe chcemy poinformować Państwa o zasadach stosowanych w naszej spółce w 

zakresie ochrony danych osobowych oraz przysługujących Państwu z tego tytułu uprawnieniach. Nadto 

mając na uwadze doniosłość ochrony Państwa danych osobowych chcemy zapewnić, że dane są u nas 

bezpieczne.  

1. Administratorem danych osobowych jest SILVER TRADE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiece 18, NIP: 7543096545, KRS: 0000570099, 

REGON: 362185140 nazywana w dalszej części informacji SILVER TRADE sp. z o.o. 

 

2. Każda osoba fizyczna jest uprawniona do żądania informacji o: 

a) o tożsamości administratora, danych kontaktowych; 

b) Celach przetwarzania danych osobowych; 

c) Odbiorcach danych osobowych; 

d) Okresie przez który dane będą przetwarzane; 

e) Prawie żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, w 

szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, pawie do 

przeniesienia danych; 

f) Prawie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

g) Organie nadzorczym; 

h) Podstawie podania danych osobowych raz konsekwencjach niepodania danych 

osobowych.  

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych przez SILVER TRADE sp. z o.o.:  

a) Zawieranie i realizacja łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez 

nas usług; 



b) Realizacja obowiązków nałożonych na SILVER TRADE sp. z o.o. na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych; 

c) Ochrona praw SILVER TRADE sp. z o.o., w szczególności dotyczy to dochodzenia roszczeń i 

obrony przed roszczeniami, w szczególności na drodze postępowań sadowych i 

egzekucyjnych;   

d) Działania marketingowe, w tym przesyłanie informacji handlowej.  

 

4. SILVER TRADE sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom 

trzecim dla celów wskazanych powyżej:  

a) Pomiotom z którymi SILVER TRADE sp. z o.o. ma zawarte umowy o współpracy mając na 

celu realizację przedmiotowej umowy (przykładowo biuro księgowe), ochrony praw SILVER 

TRADE sp. z o.o (postępowania sądowe) , realizacji obowiązków przewidzianych prawem; 

b) Jednostkom państwowym i samorządowych, w szczególności: urzędy skarbowe, sądy, 

Policja, jednostki samorządu terytorialnego.  

Nadto wskazujemy adres organu właściwego w zakresie ochrony danych osobowych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 warszawa.  

5. SILVER TRADE sp. z o.o. jako administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentów 

zawierających Państwa dane osobowe przez okresy wynikające z przepisów powszechnie 

obowiązujących ( przykładowo przepisy podatkowe) bądź do czasu wniesienia przez Państwa 

sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez SILVER TRADE sp. z o.o. Mimo 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych SILVER TRADE sp. z o.o. zastrzega, że 

będą one przetwarzane w niezbędnym zakresie w dalszym ciągu jeśli przepisy powszechnie 

obowiązującego praw będą obligowały do tego SILVER TRADE sp. z o.o. jak również w celu 

ochrony praw SILVER TRADE sp. z o.o.tj. dochodzenie oszczeń bądź obrona przed nimi  

 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres: 

a.aksiutin@sloneczneogrody.eu   

 

 

Sporządzono dnia 25 maja 2018 r.  

mailto:a.aksiutin@sloneczneogrody.eu


 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez SILVER TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiece 18, NIP: 

7543096545, KRS: 0000570099 w celu przedstawienia oferty handlowej tj. inwestycji 

budowlanych realizowanych przez SILVER TRADE sp. z o.o. Nadto oświadczam, iż dane 

osobowe podaję dobrowolnie w sposób świadomy i są one zgodne ze stanem rzeczywistym.  

 

 

2. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  

danych osobowych przez SILVER TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiece 18,  NIP: 

7543096545, KRS: 0000570099 w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego z zasobów dewelopera. Nadto oświadczam, iż przedmiotową zgodę wyrażam 

dobrowolnie w sposób świadomy a podane dane zgodne są ze stanem rzeczywistym.  

 

 

  

 

3. Ja niżej podpisana/y …………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez SILVER TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiece 18, NIP: 

7543096545, KRS: 0000570099w celu wysyłki informacji handlowej dotyczącej inwestycji 

realizowanych przez SILVER TRADE sp. z o.o. Nadto oświadcza, iż zgodę wyrażam dobrowolnie 

w sposób świadomy a podane przeze mnie dane zgodne są ze stanem rzeczywistym.  

 

 


