
 

Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia 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 (dalej jako RODO). 
 
Niniejszym informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są: 

a) DG Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-855), ul. Wały Piastowskie 
1/1508, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem 0000429462 i; 
b) DG Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-525), al. 
Zwycięstwa 257/III, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem 0000605724 i; 
c) DG Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowa z siedzibą  
w Gdyni (81-525), Al. Zwycięstwa 257/III, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem 0000671963, 
tel.: 58 380-23-12, 530-300-907, e-mail: biuro@dgcorp.eu,  
zwani dalej Administratorem. 
 
Administrator realizuje wspólny cel jakim jest umożliwienie zapoznanie się przez Panią/Pana z ofertą 
inwestycyjną w/w spółek oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej  
z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez w/w spółki.  
Pani/Pana dane zostały przez Panią/Pana podane Administratorowi poprzez sieć Internet za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail. 
 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora: 
a) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym 

przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości, zawarcia umowy 
deweloperskiej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

b) w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez 
Pana/Panią zgód marketingowych w celach marketingowych, w celu przesyłania informacji 
handlowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania treści marketingowych drogą telefoniczną - 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjne; 

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w związku z przepisami 
podatkowymi - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

d) w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi  

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w celu pozyskania finansowania inwestycji, w związku  

z którą zawierane są umowy, o których mowa pod lit. a) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

(uzasadniony interes prawny Administratora). 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom  
i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne  
i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne, księgowo - rozliczeniowe  
i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, banki, notariusze, sądy a także innym 
podmiotom/osobom/organom w celach określonych w ust. 2. 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (państwa spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą: 
a) przetwarzane (w tym przechowywane) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji 
nieruchomości, zawarcia umowy deweloperskiej - przez okres niezbędny do prowadzenia 
korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją 
nieruchomości, zawarciem umowy deweloperskiej, przy czym nie dłużej niż do czasu zawarcia umowy 
deweloperskiej, do czasu złożenia oświadczenia o braku woli zawarcia umowy deweloperskiej lub do 
czasu upływu terminu wyznaczonego na zawarcie umowy deweloperskiej, chyba że przepisy 
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powszechnie obowiązującego prawa przewidują terminu dłuższe, np. przepisy prawa podatkowego, 
ustawy o rachunkowości; 

b) przetwarzane (w tym przechowywane) w celach marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia 
celu, w którym zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na 
przetwarzanie danych w celach marketingowych lub nie dłużej niż do czasu zawarcia umowy 
deweloperskiej, do czasu złożenia oświadczenia o braku woli zawarcia umowy deweloperskiej lub do 
czasu upływu terminu wyznaczonego na zawarcie umowy deweloperskiej; 

c) przetwarzane (w tym przechowywane) w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze do czasu przedawnienia roszczeń wobec Administratora ze strony organów 
państwowych i samorządowych wynikających z obowiązków publicznoprawnych; 

d) przetwarzane (w tym przechowywane) w celu  związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń  
i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres 
niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed 
roszczeniami, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia  
i ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 2 lit. b) i d) powyżej . 

7. Prawo żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych przysługuje, jeżeli dane te są 
nieprawidłowe. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych przysługuje jeżeli: 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; 
b) została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych przetwarzanych na 
podstawie takiej zgody; 
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
d) w innych przypadkach określonych w przepisie art. 17 ust. 1 RODO. 
Prawo żądania usunięcia danych osobowych nie przysługuje, jeżeli są one przetwarzane w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@dgcorp.eu 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak: 
a) niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty, do dokonania wstępnej 

rezerwacji nieruchomości lub do zawarcia umowy deweloperskiej; brak podania danych może 
skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób oraz dokonania wstępnej 
rezerwacji nieruchomości;  

b) w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a 
Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem 
możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami. 

11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), 
w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
 

 

……………………………………………………………… 

        data i podpis 
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