
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu 

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

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

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółka 

Komandytowa nr KRS 0000504383 (dalej zwanym „ADO”). 

2. Adres siedziby oraz adres korespondencyjny dla każdej ze spółek to: ul. Hryniewickiego 6c/47,  

81-340 Gdynia.  

3. ADO oraz WDO, w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń składanych w związku z przetwarzanymi 

przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować 

bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

4. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.  

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IOD_grupaIK@baltis.pl 

Adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Grupy IK, ul. Hryniewickiego 6c/47, 81-340 Gdynia 

5. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

6. Celem przetwarzania danych jest: 

a) zorganizowanie bezpiecznego obejrzenia interesującej Państwa nieruchomości, 

b) nawiązanie z Państwem kontaktu telefonicznego lub z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej – celem potwierdzenia wizyty i przekazania dodatkowych informacji. 

7. Podstawa prawna:  

a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes ADO. Interesem tym jest 

zapewnienie Państwu bezpieczeństwa oraz efektywna organizacja wydarzenia, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli czynności prowadzące do zawarcia umowy. 

8. Odbiorcami danych mogą być pozostałem spółki Grupy Invest Komfort. Ponadto dane nie będą 

udostępniane z wyłączeniem przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa. 

9. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi: dwa tygodnie.  

 


