Szanowni Państwo,
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceres Management Services sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, KRS: 0000576925 REGON: 362557564, NIP: 5223039065. Informujemy,
że może Pan/Pani skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając
wiadomość na następujący adres: daneosobowe@cerescee.com lub dzwoniąc na numer
telefonu +48 22 395 50 59.
W związku z wieloletnią obecnością na rynku i profilem naszej działalności, a także
charakterem Państwa działalności zawodowej, byliśmy z Państwem w kontakcie osobistym,
e-mailowym lub telefonicznym, wobec czego Państwa dane kontaktowe są w naszej bazie
kontaktowej w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz używanych w celach
zawodowych: adresu e-mail i nr telefonu. Dane te zostały pozyskane w bezpośrednim
kontakcie z Panem / Panią lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strony internetowe
Państwa firm, targi, konferencje).
Jako firma świadcząca usługi związane z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami
komercyjnymi, pracując na zlecenie właścicieli, chcemy przekazywać Państwu informacje na
temat ofert naszych klientów. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane przy
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) przez
które rozumiemy przekazywanie informacji marketingowo - handlowej na temat
oferowanych przez nas produktów i usług.
Państwa dane są zabezpieczone w naszym systemie informatycznym i przetwarzamy je
jedynie w celu kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z zawarciem lub
realizacją umowy, dozwolonymi działaniami marketingowymi, przesyłaniem materiałów
promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, informując np. o
wydarzeniach lub produktach oraz w celu prowadzenia działań wynikających z naszej
wzajemnej współpracy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu ostatniego
kontaktu, lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą
udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak deweloperzy, właściciele budynków,
zarządcy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, potencjalni najemcy, nasi
podwykonawcy, firmy świadczące usługi informatyczne i hosting, dostawcy usług poczty
elektronicznej, doradcy prawni, brokerzy, banki, ubezpieczyciele, a także firmy
marketingowe oraz firmy które realizują wysyłkę e-mail.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych.

Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie
przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Dziękujemy, że możemy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie. Jeżeli jednak nie chcą
Państwo otrzymywać od nas informacji handlowo – marketingowych mogą Państwo
wyrazić sprzeciw w każdym czasie. W tym celu prosimy o informację zwrotną na adres:
daneosobowe@cerescee.com lub wypisanie się z listy poprzez kliknięcie w link zamieszczony
w każdym mailu przesyłanym do Państwa.
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych oraz mogą podlegać profilowaniu w postaci dopasowania oferty do
Państwa zainteresowań.
Jeśli uznajecie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych przeze nas narusza przepisy
RODO macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
Pozostańmy w kontakcie!
Z pozdrowieniami,
Zespół Ceres Management Services

