
Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Burco Polska sp. z o.o. Rogowo Pearl sp.k. informuje Państwa 

o przysługujących poniżej prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółki.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

przeznaczona dla osób kontaktujących się ze Spółką z zapytaniami o dostępność i cechy danej 

nieruchomości do sprzedaży lub najmu. 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest jedna z naszych Spółek, z którą Państwo się 

skontaktowali: 

- Burco Polska sp. z o.o. Rogowo Pearl sp.k. z siedzibą w Rogowie, przy ul. Rezydencyjnej 

88/2, 72-330 Mrzeżyno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000701195. 

 

Skontaktować się z nami można tradycyjnie, pisząc do nas na adres siedziby Spółki, mailowo 

(biuro@burco.pl ) i telefonicznie (   509 544 440   ). 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy rezerwacyjnej lub przed zawarciem umowy najmu pomiędzy 

Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana 

danych jest niezbędne do kontaktu z Państwem (wymagamy podania danych osobowych: imię 

i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu– art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3. Podanie danych osobowych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia nie jest obowiązkowe, 

jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy staną się niemożliwe. 

4. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni 

pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zaumatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

7. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres 30 dni od ostatniego kontaktu z 

Panią/Panem, ale nie dłużej aniżeli 60 dni od pierwszego kontaktu. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan 

na zawarcie umowy z nami przekażemy Pani/Panu klauzulę informacyjną przeznaczoną dla 

osób/podmiotów zawierających z nami umowę. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także do złożenia skargi do 

organu nadzorczego.  
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