
RODO w IBP DOM Sp. z o.o.  
 
Administrator danych osobowych 
 
IBP DOM Sp. z o.o z siedzibą w Bolesławcu, adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 24,               
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd          
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem            
KRS: 0000284609, NIP: 6121797549, REGON: 020559370 z siedzibą w Bolesławcu, która jest            
odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z RODO i innymi           
powszechnie obowiązującymi przepisami.  
 
Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
 
IBP DOM sp. z o.o  z siedzibą w Bolesławcu, 
ul. Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec  ,  
tel. +48 75 732 25 27, e-mail; info@ibpdom.pl 
 
Cele przetwarzania danych 
 
Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe kontaktujących się z nami w Twoim imieniu osób,               
uzyskane przy zawarciu umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, umowy przenoszącej własność, a          
także w trakcie jej trwania przetwarzane są w następujących celach i na następującej podstawie:  
- przygotowania, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, na czas trwania umowy i rozliczeń po               
jej zakończeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa ta dalej zwana będzie                 
„wykonaniem umowy”).  
- wykonania wszelkich obowiązków prawnych na nas ciążących, takich jak wystawiania i            
przechowywania faktur, realizacja roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji lub innych,           
dokumentacja dokonanych transakcji itp.; przez czas potrzebny do wykonania tych obowiązków –            
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawa ta dalej zwana będzie „obowiązkiem prawnym”).  
- zarządzania sprzedażą, w tym obsługą klienta, na czas niezbędny do dokonania tych czynności              
przy zawieraniu umowy lub kolejnych umów – na podstawie wykonania umowy.  
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk, na czas niezbędny do dokonania tych czynności – na              
podstawie uzasadnionego interesu.  
- realizacji usług okołosprzedażowych, związanych z zawartą umową np. wsparcia technicznego,           
udzielania informacji o produktach – na podstawie wykonania umowy. 
 
W innych celach niż wskazane powyżej, dane osobowe będziemy przetwarzać tylko jeżeli wyrazisz             
na to zgodę i tylko w zakresie przewidzianym przez tą zgodę. Udzieloną nam zgodę możesz w                
każdej chwili wycofać, jednakże nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania             
danych osobowych, dokonanego przed cofnięciem zgody. 
 
Przy zawarciu umowy konieczne jest podanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do            
zawarcia umowy.  
Podawanie danych przy zawieraniu umowy nie jest obowiązkowe, niemniej jednak niezbędne do            
zawarcia i wykonania przez nas umowy.  
  
Odbiorcy danych 
 
Twoje dane osobowe przekazujemy:  
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w związku z wykonywaniem na nasze 
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zlecenie pewnych czynności:  
-podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 
teleinformatyczne i zasoby teleinformatyczne;  
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi sprzedażowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, 
pomoc prawną, podatkową, usługi rachunkowe.  
b) innym administratorom danych (odbiorcom danych) przetwarzającym dane we własnym imieniu:  
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą i bankową – w celu realizacji jakichkolwiek 
płatności od Ciebie lub na Twoją rzecz;  
- biurom informacji gospodarczej, organom państwowym, organom władzy sądowniczej, organom 
samorządu terytorialnego – na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. 
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  
 
Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar EOG (terytorium Unii            
Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu). Ewentualne przyszłe przekazywanie         
nastąpić może w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące prawo oraz z           
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających wobec Ciebie skutek         
prawny lub istotnie wpływających na Twoją sytuację. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą  
 
RODO przyznaje Ci następujące prawa odnośnie Twoich danych osobowych:  
- dostęp do danych osobowych (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art.                
15 RODO;  
- sprostowanie (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO  
- usunięcie danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;  
- ograniczenie przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;  
- przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20              
RODO.  
Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek na adres email:  info@ibpdom.pl 
Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić o podanie dodatkowych informacji,            
umożliwiających nam weryfikację Państwa osoby. 
Oprócz praw, o których mowa w akapicie poprzedzającym, w każdej chwili możesz wnieść             
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po          
wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
 
Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym            
momencie wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest           
nasz uzasadniony interes lub interes publiczny. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy           
przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania           
danych, które według prawa powinny być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub              
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 
 
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że             
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza prawo.  
 


