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POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY WWW.
Wszelkie prawa do zawartości oficjalnej strony Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka
z o.o. www.tbswp.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów
strony www. Spółki pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Spółki.
Żadna część strony www. nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana
elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Spółki.

1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
iod@tbswp.pl.
3. Administrator danych osobowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Spółka.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

BPH S.A. w Warszawie, Nr konta: 34 1060 0076 0000 3310 0015 6762, 44 1060 0076 0000 3210 0015 0714
NIP: 113-21-07-698, REGON: 014905150, www.tbswp.pl, mail: biuro@tbswp.pl
Miasto Stołeczne Warszawa posiada 100% udziałów w Spółce.

c)

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)
e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
2. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies, popularnie zwane ciasteczkami, to pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na
urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania stron internetowych. Ciasteczka są powszechnie
stosowane w rozwiązaniach takich jak sklepy internetowe, sondy, strony wymagające logowania oraz monitorowanie
aktywności odwiedzających. Informacje zawarte w plikach cookies nie są powiązane z konkretnymi osobami
przeglądającymi strony, a jedynie z urządzeniem na którym zostały zapisane. Cookies mogą zawierać dane takie jak
nazwa strony z której pochodzą, czas przechowywania czy adres IP urządzenia z którego nastąpiło połączenie.
Pliki cookies używane są przez nas w celu zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności strony www a
także tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk odwiedzin. Dla realizacji powyższych celów możemy również
zezwolić podmiotowi zewnętrznemu np. Google na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia a także zmienić ustawienia przeglądarki tak by
blokować automatyczną obsługę ciasteczek. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na poprawność
działania niektórych funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
3. KONTAKT
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej
stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres: biuro@tbswp.pl
Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony www. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp.z o.o.
akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.tbswp.pl

4. ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.tbswp.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.
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