INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORESPONDUJĄCYCH Z
SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest
Savills Investment Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4 (kod
pocztowy: 00-189) (dalej: Administrator).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o skontaktowanie się z nami na
adres e-mail: piotr.trzcinski@savillsim.com albo listownie na wskazany wyżej adres siedziby
spółki.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz
zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych
zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w odrębnej
klauzuli informacyjnej właściwej dla treści korespondencji.

4. Co do zasady, podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym zależy to również od
celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeśli istnieje wymóg
podania danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
• firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
• firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
(jeżeli występują inni odbiorcy, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli
informacyjnej).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. W szczególności na podstawie art. 45 RODO dane mogą być przekazywane do
Wielkiej Brytanii (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej to państwo trzecie zapewnia
odpowiedni poziom ochrony). Informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach
oraz kopię przekazanych danych można uzyskać pod ww. adresem e-mail (jeśli mogą mieć
miejsce również inne transfery danych poza EOG, to informacje na ten temat podano w
odrębnej klauzuli informacyjnej).
7. Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do
określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w
ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego
dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest
jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja

(jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w
odrębnej klauzuli informacyjnej).
8. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę
przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na
przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – jeśli
podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,
może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
10. Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do
zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych.

