
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Qtrzy spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Żołnierska spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Rewolucji 1905 r. 49a, 90-215 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX 

Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 800458, posiadająca numer 

NIP: 7252292158 oraz REGON: 384176939, 

2. we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można się 

skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kontakt@apartamntyzolnierska.eu lub pocztą tradycyjną przesłaną na 

adres siedziby Administratora;  

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a), b), c) i f), przy czym za uzasadniony interes administratora uważa się także 

marketing produktów i usług własnych; 

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na 

przesłane zapytanie, marketingiem produktów i usług własnych co wynika z art. 6 ust. 

1 lit f) RODO tj.  w związku z uzasadnionym interesem administratora, w związku z 

chęcią poznania oferty Administratora, na podstawie udzielonej zgody, co wynika z art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w celu zawarcia lub wykonania umowy, co wynika z art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO lub gdy jest to konieczne z uwagi na przepisy dotyczące sprzedaży 

nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług 

świadczonych na rzecz administratora  

(np.: dostawy usług, kancelarie prawne, pośrednicy sprzedaży); 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, 

7. każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych 

w siedzibie administratora; 

8. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla 

których zostały zgromadzone, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń 

mogących wyniknąć z przeprowadzonych transakcji lub przez czas wskazany w 

przepisach szczególnych dotyczących sprzedaży nieruchomości; 

9. każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego; 



10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. 

celów. Konsekwencją niepodania danych może być nieudzielenie odpowiedzi na 

przesłane zapytanie lub odmowa zawarcia umowy sprzedaży; 

 


