Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka APRUM Apartments Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-457), przy ul. Dąbrowskiego 44, (zwana
dalej „Administratorem”). Z Administratorem można skontaktować się w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aprum.pl,
- telefonicznie pod numerem: . (+48) 71 750 73 00; +48 510 011 054.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. przedstawienia naszej oferty handlowej (podstawa art. 6 ust.1 lit. a. RODO),
b. dokonania rezerwacji apartamentu (-ów) na podstawie Pani/Pana zainteresowania
naszą ofertą (podstawa art. 6 ust.1 lit. b. RODO),
c. zawarcia umowy sprzedaży apartamentu (-ów) (podstawa art. 6 ust.1 lit. b. RODO)
d. marketingowych (podstawa art. 6 ust.1 lit. f. RODO)
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust.1 lit. f. RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich
podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów określonych w pkt. 2.

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie należycie upoważnieni
pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem na
podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, między innymi w obszarach:
a) działalności budowlanej i projektowej,
b) działalności sprzedażowej i usługowej,
c) działalności księgowej i prawnej,
d) działalności transportowej.

4.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych do osób trzecich,
poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres
niezbędny dla prawidłowej realizacji zawartych umów, jednak nie dłużej niż przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z ich tytułu.

6.

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 (22) 531 03 00)
Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
7.

Z uprawnień wskazanych w pkt. 6 powyżej (z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do
organu nadzorczego) może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Administratorem drogą
mailową, listownie lub telefonicznie.
Polityka plików „cookies”

1. Witryna aprum.pl wykorzystuje pliki cookies będące niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi
przez serwis www i przechowywanymi przez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniach
końcowych (komputer, telefon, laptop, tablet itp.) Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
nazwy strony internetowej, z której pochodzą, czasu ich przechowywania na urządzeniu oraz
unikalnego identyfikatora. Witryna nie gromadzi w plikach cookies danych osobowych.
2. Zebrane dane będą wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk pomagających
zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w celu ulepszania jej
struktury i zawartości. Zgromadzone dane będą wykorzystywane ponadto optymalizacji zawartości
strony internetowej do preferencji danego użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych).
3. Witryna aprum.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
• „Sesyjne” pliki cookies - będące plikami tymczasowymi pozostającymi na urządzeniu
użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej przez użytkownika (poprzez
wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki),
• „Stałe” pliki cookies – będące plikami pozostającymi na urządzeniu użytkownika przez czas
określony w ustawieniach plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 „zewnętrzne” pliki cookies – pliki pochodzące od partnerów strony internetowej służące
zbieraniu ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem następujących
narzędzi analitycznych:
- Google Analytics/Google Ads (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
- Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii).
4. Akceptacja niniejszej polityki oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody:

na dostosowanie zawartości strony internetowej do jego preferencji użytkownika,

na dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy
wykorzystaniu remarketingu Google Analytics, Google Ads oraz Facebook,

na utworzenie i zdefiniowanie przez Google listy odbiorców remarketingu Google
Analytics, Google Adwords oraz Facebook na różnych urządzeniach (do obsługi funkcji
remarketingu z Google Analytics w usługach sieci reklamowej Google, używany jest
zewnętrzny plik cookie DoubleClick).
5. Pliki „cookies”, z których korzysta witryna aprum.pl mogą być udostępnione naszym partnerom
oraz współpracującym z nami reklamodawcom, w tym Google.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie
plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany
ustawień przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać
informację o ich umieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.
8. Zapisane pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zmiany
ustawień przeglądarki przez Użytkownika.
9. Adresy IP urządzeń końcowych Użytkownika będą usuwane w terminie 2 lat od rejestracji.

