
POLITYKA PRYWATNOŚCI

w spółkach

1) DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna;
2) DEKORATOR Sp. z o.o.

3) J.M.C. Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. CHARAKTER DOKUMENTU

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób, które korzystają ze strony internetowej
www.dekorator.waw.pl., www.decorator.waw.pl oraz www.forest-residence.pl. Polityka Prywatności
ma charakter informacyjny dla Użytkowników, a jej celem jest zaprezentowanie zasad postępowania
z danymi osobowymi i sposobów ich przetwarzania.

1.2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.

1.3. Poniżej zaprezentowano kluczowe definicje, którymi posługuje się niniejsza Polityka Prywatności:

a) Administrator – oznacza podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W
zależności od tego, w jakich celach Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w
relacjach z Grupą Przedsiębiorstw, określone spółki z Grupy Przedsiębiorstw będą właściwym
administratorem Danych osobowych. O tym, który podmiot z Grupy Przedsiębiorstw jest
administratorem Danych osobowych Użytkownika w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach
przetwarzania danych, Użytkownik jest informowany każdorazowo podczas zbierania tych
Danych osobowych (tj. w szczególności przy formularzach zapytania o ofertę lub przy
zawieraniu umów);1

b) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej
tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

c) Grupa Przedsiębiorstw – oznacza łącznie spółkę pod firmą DECORATOR – Malewicz i
Wspólnicy SKA, adres: 00-378 Warszawa, ul. Sielecka 35 m.40, KRS 977436, NIP 5213973143
REGON 522354165, spółkę pod firmą DEKORATOR Sp. z o.o., adres: 01-167 Warszawa, ul.
Zawiszy 12 lok.98, KRS 84280, NIP 5272360040 REGON 017442621 oraz spółkę pod firmą
J.M.C. Sp. z o.o., adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 12 lok.98, KRS 143743, NIP 5271477320
REGON 012241177, prowadzące działalność opisaną w Serwisie (tworzące Grupę
Przedsiębiorstw);

d) RODO – Rozporządzenie 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;

1 W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśniamy, iż w przypadku, gdy:
1. Użytkownik jest zainteresowany ofertą którejkolwiek ze spółek z Grupy Przedsiębiorstw i chce ją otrzymywać w formie

elektronicznej (e-mail, SMS, rozmowa na żywo w formie wideokonferencji) lub telefonicznej, a zwłaszcza w zakresie

usług świadczonych przez DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy SKA, wówczas Administratorem tych Danych

osobowych jest DECORATOR – Malewicz i Wspólnicy SKA;
2. Użytkownik zawiera umowę, w tym o świadczenie usług, z jedną ze spółek z Grupy Przedsiębiorstw lub Użytkownik jest

reprezentantem albo osobą kontaktową, działającą w imieniu takiego Klienta, wówczas Administratorem tych Danych
osobowych jest ta spółka, z którą podpisywana jest umowa;

3. Użytkownik podpisuje lub zamierza zawrzeć z jedną ze spółek z Grupy Przedsiębiorstw umowę o współpracy, w
zakresie dostarczenia którejkolwiek ze spółek z Grupy Przedsiębiorstw usług (np. usług architektonicznych, usług IT, usług
wykonawczych, usług budowlanych) lub jest reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego
Kontrahenta, wówczas Administratorem takich Danych osobowych będzie ta spółka, z którą nawiązywana jest relacja
biznesowa lub docelowo podpisywana właściwa umowa;

4. Użytkownik jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, wówczas Administratorem Danych osobowych członków takiej
wspólnoty jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa, a nie spółka z Grupy Przedsiębiorstw.

http://www.dekorator.waw.pl
http://www.decorator.waw.pl
http://www.forest-residence.pl


e) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.dekorator.waw.pl;

f) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług, które są oferowane za pośrednictwem Serwisu oraz
podejmowania czynności niezbędnych do świadczenia tych usług, a także informacje o aktywności
Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych
gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika zostały opisane poniżej.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii),
przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści
gromadzonych w Serwisie, (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem
reklamy lub oferty – zgodnie z pkt.3.5 i nast. poniżej;

c) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes
Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników, w celu poprawy świadczonych usług);

d) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna przetwarzania:
uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na ochronie jego
praw).

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu
informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje
mogą być przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator może je również
przetwarzać w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i
statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.3. Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy
kontaktowych. Użycie formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do
skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać
także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako
obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie spowoduje brak
możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania zawartego w formularzu (podstawa
prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego
działalnością (załatwienie sprawy Użytkownika);
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b) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes
Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na prowadzeniu statystyk tego typu
zapytań, w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu).

CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA UMOWY

3.5. Podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy Użytkownika może być poprzedzone
następującymi czynnościami: przekazaniem przez spółkę z Grupy Przedsiębiorstw oferty,
przeprowadzeniem z Użytkownikiem rozmowy telefonicznej, rozmowy przy użyciu komunikatora, jak
również korespondencji w formie czatu przy użyciu komunikatora, korespondencji przy użyciu poczty
elektronicznej, rozmowy zdalnej w formie video (korespondencja oraz rozmowy zdalne mogą być
utrwalane w celach archiwizacyjnych). Wszystkie te czynności wiążą się z przetwarzaniem Danych
osobowych Użytkownika. Przy zainicjowaniu kontaktu w każdym z wymienionych wyżej kanałów
komunikacji, od Użytkownika pobierana jest odpowiednia zgoda, przy czym podanie określonych
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia zapytania i jego obsługi, a ich
niepodanie skutkuje brakiem realizacji jego zapytania. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.6. Złożenie przez Użytkownika wniosku o zawarcie umowy wiąże się z przetwarzaniem jego Danych
osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
przygotowania projektu stosownej umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji takiego
wniosku. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.7. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu kierowania do Użytkownika ofert, (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony
interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO - w związku z wyrażoną zgodą na
otrzymywanie oferty);

b) w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania zawartego w formularzu lub
korespondencji (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6
ust. 1 lit. f RODO – polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do Administratora w
związku z jego działalnością (załatwienie sprawy Użytkownika));

c) w celu realizacji złożonego wniosku o zawarcie umowy (podstawa prawna przetwarzania:
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO; a w zakresie
danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit
a RODO);

d) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna
przetwarzania: obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit c RODO);

e) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes
Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO - polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności);

f) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa
prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO –
polegający na ochronie jego praw);

g) w celu ewentualnego utrzymania relacji biznesowych, właściwej identyfikacji osób
kontaktowych lub reprezentantów klientów, kontrahentów, ich pracowników lub
współpracowników (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora -
art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na przyjęciu zapytania do realizacji i udzielenie na nie
odpowiedzi, a także prowadzeniu bieżącego kontaktu).

MARKETING

3.8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:

a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji (reklama kontekstowa);
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b) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

c) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i
usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania
telemarketingowe).

3.9. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może
wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator będzie dokonywał oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu
analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

3.10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z
kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do
preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z
realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

3.11. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane
osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla
celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj.
reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych
obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem
tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie
promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta
może być w każdym momencie wycofana.

NEWSLETTER

3.12. Administrator może świadczyć usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom,
które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi
newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

3.13. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera
(podstawa prawna przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora
- art. 6 ust. 1 lit f RODO - w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera);

c) w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes
Administratora -art. 6 ust. 1 lit f RODO - polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników w Serwisie w celu poprawy funkcjonalności);

d) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna przetwarzania:
uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO – polegający na ochronie jego
praw).

MARKETING BEZPOŚREDNI

3.14. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować
do niego treści marketingowe (w tym przekazywać oferty) różnymi kanałami, np. za pośrednictwem
poczty e-mail, drogą SMS, telefonicznie lub w formie zdalnych rozmów video. Takie działania są
podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę,
którą może wycofać w dowolnym momencie.
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PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

3.15. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych (np.: Facebook, Instagram, Twitter). Dane te są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz
produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest
jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

3.16. W przypadku, gdy Użytkownik odwiedza profile spółek z Grupy Przedsiębiorstw w serwisach
społecznościowych, przetwarzaniu podlegają dane dotyczące aktywności Użytkowników na takich
profilach, w tym polubień, przesyłanych do tych spółek wiadomości, treści komentarzy i postów
zamieszczanych na profilach spółek z Grupy Przedsiębiorstw. Zarówno spółki z Grupy Przedsiębiorstw
jak i Użytkownik, są w ramach takich działań jednocześnie użytkownikami danego serwisu
społecznościowego, a zatem obie strony są związane polityką prywatności i regulaminami
zaakceptowanymi w ramach danego serwisu społecznościowego. Dane dotyczące aktywności
Użytkownika na profilach spółek z Grupy Przedsiębiorstw w serwisach społecznościowych są
przetwarzane w ramach danego serwisu społecznościowego przez okres funkcjonowania konta danej
spółki z Grupy Przedsiębiorstw w danym serwisie, chyba, że wcześniej Użytkownik usunie je
samodzielnie.

PLIKI COOKIES

3.17. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis.
Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez
zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. ).
Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021
poz.576) są one przetwarzane wyłącznie, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, za pomocą
odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, przy czym ustawienia przeglądarki mogą być zmienione
w każdej chwili, skutkiem czego obsługa plików cookie może zostać przez Użytkownika wyłączona.

3.18. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku
z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne
korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon,
tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a) pliki cookies z danymi niezbędnymi do prawidłowej obsługi Serwisu i poprawnego
wyświetlania stron www, to jest: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka,
data i godzina wysłania żądania do serwera, IP, z którego zostało wysłane żądanie; w
przypadku wyłączenia obsługi plików cookies, Serwis może nie działać prawidłowo;

b) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania
sesji (pliki october_session) - są tworzone przy pierwszym otwarciu strony www; pliki
przechowują także tymczasowe informacje Użytkownika niezbędne do działania Serwisu;

c) pliki cookies do tworzenia statystyk, takich jak liczba unikalnych odwiedzin, odsłon, typ
przeglądarki, rozdzielczość, położenie geograficzne (pliki pk id.*; pk ses.*);

d) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w
tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy
sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do
identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji; pliki
te służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin
strony www oraz tego, czy Użytkownik był już wcześniej w Serwisie, z jakiej witryny przeszedł
do Serwisu; jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych
statystycznych o jego aktywności w Serwisie, może wyłączyć narzędzie Google Analytics w
przeglądarce, pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari i Opera, Microsoft Internet Explorer); wyłącznie narzędzia nie
ma wpływu na funkcjonalność Serwisu.
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4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub trwania umowy
(realizowania zamówienia), do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. ŹRÓDŁO DANYCH
5.1. Źródłem pozyskania Danych osobowych jest sam Użytkownik, czyli osoba której dane dotyczą. Żadna

ze spółek z Grupy Przedsiębiorstw nie nabywa baz danych od podmiotów trzecich.

5.2. W przypadku, gdy Użytkownicy korzystają z formularzy udostępnianych przez portale pośrednictwa
obrotu nieruchomościami, dana spółka z Grupy Przedsiębiorstw otrzymuje od takich portali dane w
takim zakresie, w jakim określa to regulamin danego portalu. Celem wykorzystania przez daną spółkę
z Grupy Przedsiębiorstw tych danych jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub – w przypadku
wyrażenia dedykowanej zgody - przedstawianie ofert o inwestycjach spółki z Grupy Przedsiębiorstw
w formie elektronicznej.

5.3. W przypadku pracowników, współpracowników lub reprezentantów kontrahenta spółek z Grupy
Przedsiębiorstw (np. dostawcy usług), bądź reprezentantów klienta spółek z Grupy Przedsiębiorstw,
którzy współpracują ze spółkami z Grupy Przedsiębiorstw w ich imieniu, istnieje możliwość, że
spółka z Grupy Przedsiębiorstw otrzyma dane kontaktowe takiego
pracownika/współpracownika/reprezentanta odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta, w
związku z wyznaczeniem przez niego tych osób jako reprezentujących lub kontaktujących się z nami
w jego imieniu.

5.4. Podawane Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich
podanie może być wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie
uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie bądź prawidłową realizację
umowy.

6. ODBIORCY DANYCH

6.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, świadczeniem
usług serwerowych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi
księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

6.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w
dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt.10.1 poniżej.
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7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem
Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych
przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora
(np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

7.4. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis uprawnień i zasad realizacji praw z nich wynikających,
związany z przetwarzaniem Danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą, przysługują
następujące uprawnienia:

a) Prawo do informacji o przetwarzaniu: na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie
Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o
celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach,
którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.

b) Prawo uzyskania kopii: na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych
danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie (z uwzględnieniem zasad
odpłatności).

c) Prawo do sprostowania: Administrator zobowiązany jest usuwać niezgodności lub błędy
przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne, w tym poprzez
złożenie dodatkowego oświadczenia.

d) Prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”): na tej podstawie można żądać usunięcia
danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania: w przypadku zgłoszenia takiego żądania, Administrator
zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które
wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz z wyjątkiem ich przechowywania, zgodnie z
przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych.

f) Prawo do przenoszenia danych: Administrator – na wniosek osoby, której dane dotyczą –
wydaje dane dostarczone przez tę osobę, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez
komputer, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w
związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Ponadto dopuszczalne jest również
zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w
tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i takiego innego
podmiotu.

g) Prawo sprzeciwu: osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych, bez
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w
każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z
jej szczególną sytuacją, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, przy czym sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

h) Prawo wycofania zgody: osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać uprzednio wyrażoną
zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

i) Prawo do skargi: osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, właściwego miejscowo ze względu na miejsce
zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub popełnienia
domniemanego naruszenia w każdym przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7.5. W każdym z wyżej wymienionych przypadków (a-i) wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów
danych można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową na
adres wskazany w treści niniejszej Polityki. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować
osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o
dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego
otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę
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o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że
wniosek został złożony pocztą elektroniczną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie
elektronicznej.

7.6. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane
jedynie w przypadku zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza
kopia danych jest bezpłatna) lub zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle
częstych) lub oczywiście nieuzasadnionych. W powyższych wypadkach Administrator może zażądać
uiszczenia opłaty w wysokości ustalanej każdorazowo w zależności od nakładu czasu i niezbędnych
środków w celu realizacji żądania. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty – osoba, której
dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
8.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od

tego, który został zagwarantowany przez europejskie regulacje. W związku z powyższym
Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nadto z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Powyższe następuje poprzez:

a) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

b) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

c) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w
programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich
zbierania.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Strona www, na której znajduje się Serwis jest szyfrowana za pomocą algorytmu szyfrującego SSL,
pozwalającego na bezpieczne przesyłanie informacji pomiędzy serwerem, a urządzeniem
Użytkownika. Certyfikat wystawiony jest przez home.pl SA.

9.2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do
danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu
na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych
osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.

9.3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty
współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszystkie spółki z Grupy Przedsiębiorstw mają siedzibę w Warszawie. Z każdym z Administratorów
można się skontaktować, używając poniższych danych kontaktowych:

a) Adres e-mail: daneosobowe@dekorator.waw.pl;
b) Adres korespondencyjny: nazwa właściwej spółki z Grupy Przedsiębiorstw, adres: 00-378

Warszawa, ul. Sielecka 35 m.40.

10.2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki
została przyjęta i obowiązuje od 1 września 2022 r.
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