
INFORMACJA 

 

 

Biuro Nieruchomości Invest Dom – Kamil Bolek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż: ------------------- 

a/. administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości Invest Dom – Kamil Bolek, 

prowadząc „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” z siedzibą w Gorlicach przy ulicy Plac 

Dworzysko 12; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b/. dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi pośrednictwa w zakupie / 

sprzedaży / najmu nieruchomości, przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia 

reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.  ----------------------------------------------------------------------- 

c/. odbiorcą tych danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe 

i samorządowe określone przepisami ustaw związanych z dokonywaniem czynności pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami.  --------------------------------------------------------------------------------- 

d/. podczas trwania umowy lub świadczenia usługi pośrednictwa, uzyskujemy inne Państwa dane, 

w tym takie, które wynikają z dokumentacji nieruchomości oraz transakcji dot. nieruchomości.    

e/.   mamy prawo wglądu, między innymi do następujących rejestrów: ksiąg wieczystych, katastru 

nieruchomości, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy czy ewidencji 

ludności w zakresie obowiązku meldunkowego - na podstawie art. 181a ustawy 

o gospodarce nieruchomościami.   --------------------------------------------------------------------------- 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;    --------------------------------------- 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając wniosek na nasz adres lub składając go 

osobiście w naszej siedzibie oraz za pośrednictwem poczty e-mail.  ------------------------------- 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.   ---------------------------------------------------------------------- 

Nasze dane kontaktowe: 

 

KAMIL BOLEK BIURO NIERUCHOMOŚCI „INVEST DOM” 
                                                38-300 Gorlice, ul. Plac Dworzysko 12, NIP: 7382032740, REGON: 361102590   

tel.: kom. 508 406 171, e-mail: biuro@investdom.gorlice.pl 

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej  

Tow. Ubezp. „PZU” nr polisy: 1068652866 
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