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1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akme Property Jacek 
Krawczykowski z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Kościuszki 16/3 NIP: 585 124 16 34 (dalej: 
„Administrator” lub „My”) 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane: 
1) w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy – podstawą prawną przetwarzania w tym 

przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 
2) w celu rachunkowym, księgowym i archiwalnym wynikającym z przepisów ustawy o 

rachunkowości oraz prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku 
jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

3) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z zwartej umowy – podstawą prawną 
przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (naszym uzasadnionym 
interesem prawnym jest m.in. dochodzenie zapłaty należności wynikających z umowy); 

4) w celu ochrony przed Pani/Pana roszczeniami względem naszej spółki -  podstawą prawną 
przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (naszym uzasadnionym 
interesem prawnym jest bronić się przez Pani/Pana roszczeniami oraz skargami na naszą 
działalność) 

5) w celu marketingu bezpośredniego naszych usług - podstawą prawną przetwarzania w tym 
przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest 
reklamowanie naszej działalności lub badanie satysfakcji naszych klientów; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy współpracujące z nami na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności firmy prowadzące 
na nasze zlecenie usługi księgowe i rachunkowe oraz firmy świadczące na naszą rzecz usługi 
wsparcia teleinformatycznego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane stronom 
umów sprzedaży, ich pełnomocnikom i przedstawicielom oraz notariuszom. Pani/Pana dane 
osobowe mogą zostać również udostępnione innym organom administracji publicznej, w 
przypadkach kiedy obowiązek lub uprawnienie do ich przekazania będzie wynikało z odrębnych 
przepisów prawa.  

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim są one przetwarzane, 
w związku z czym: 
1) Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane do czasu jej 

wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania; 
2) Dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania tych danych, wskazany w 
ww. przepisach; aktualnie jest to okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji; 

3) Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będą 
przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat od 
końca roku, w którym doszło do wykonania transakcji lub od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy (okres ten zostanie przedłużony w momencie wniesienia sprawy tych roszczeń na drogę 
postępowania sądowego); 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również 
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prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest np. niezgodne z prawem. 

6. Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia 
umowy.   

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, o którym 
mowa w art. 22 Rozporządzenia. 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY ……………………………………….
 

 
 


