
Treść obowiązku informacyjnego realizowanego przez  

art.Locum S.A. podczas pobierania danych do celu realizacji umowy sprzedaży nieruchomości 

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest art.Locum S.A. z 

siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000291818, NIP: 725-17-91-037, 

REGON: 472370926. 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży nieruchomości. Przesłanką legalności 

przetwarzania jest umowa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji 

wyżej wymienionego celu. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. 

Pani / Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG). 

W momencie trwania umowy sprzedaży nieruchomości będziemy mogli przesyłać do Pani / Pana informacje 

handlowe produktów własnych art.Locum S.A. W każdej chwili może Pan / Pani zgłosić sprzeciw do otrzymywania 

takiej informacji.  

Pani  /Pana dane osobowe mogą w związku ze skomplikowanym procesem realizacji umowy być powierzone do 

przetwarzania: firmom świadczącym usługi generalnego wykonawstwa, firmom świadczącym usługi budowlane, 

kancelariom prawnym. W trosce o właściwe zabezpieczenie Pani / Pana danych wszystkie powierzenia będą 

realizowane na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami.  

Pani  /Pana dane osobowe mogą być udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa: bankowi 

obsługującemu otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy inwestycji – jeśli taki rachunek jest dla inwestycji 

prowadzony na mocy „Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” z dn. 16 

września 2011 oraz kancelarii notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (na mocy postanowień 

Kodeksu Cywilnego). 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania umowy sprzedaży nieruchomości oraz 

przez 5 lat od momentu sprzedaży mieszkania aktem notarialnym.  

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem 

Danych drogą e-mailową: rodo@artlocum.pl.  

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.  Zakres zbieranych danych: imię, 

drugie imię,  nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, adres zameldowania, nr dowodu osobistego, nr 

PESEL, numer telefonu, adres e-mail.  

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  
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