KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod
pocztowy: 87-100 Toruń) przy ul. Dąbrowskiego 8/24 („ARRIVA BUS TRANSPORT” lub „ADMINISTRATOR”), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII
Gospodarczy KRS za numerem KRS 21693 NIP: 5272185559, REGON: 013271157
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wskazane w odpowiedzi na zaproszenie do rokowań oraz w innych dokumentach
dostarczonych przez Panią/Pana, w tym:
- imię i nazwisko
- stanowisko/funkcja
- adres zamieszkania
- NIP
- dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
- numer rachunku bankowego
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
1.
2.
3.
4.

Realizacji procesu sprzedaży nieruchomości i zawarcia umowy/umów, których przedmiotem jest nieruchomość
(przetwarzanie danych jest potrzebne do wykonania umowy)
Weryfikacji prawa do występowania w imieniu reprezentowanego podmiotu (Przetwarzanie leży w naszym
słusznym interesie)
Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne (przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)
Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
obowiązku prawnego)

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego zakończeniu, jeżeli
obowiązujące przepisy prawa do tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych
osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, audytorom, podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora (na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym) należycie upoważnionym
pracownikom Administratora, innym spółkom z grupy Arriva.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Pani/Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu
odpowiedzialnego za ochronę danych. Dane organu nadzoru w Polsce:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ADRES: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
TEL: (+48) 22 531 03 00
E-MAIL: IOD@uodo.gov.pl
Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@arriva.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować
przez adres e-mail: iodo@arriva.pl
Z bardziej szczegółowymi zasadami naszej polityki prywatności można się zapoznać na stronie internetowej: www.arrivabus.pl

