KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
„RODO”) w imieniu „Profbud Ursynów” sp. z o.o. (dawniej G1 Nieruchomości sp. z o.o.) z siedzibą
w Warszawie, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Profbud Ursynów sp. z o.o. dawniej (G1
Nieruchomości sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000486252 (adres do doręczeń ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) (dalej jako
„Administrator” lub „Spółka”),
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie w celu
wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z układu częściowego w
postępowaniu upadłościowym Włodarzewska S.A., dotyczącego inwestycji „Zakątek Cybisa”
(dalej: „Układ”), zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII
Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 15 stycznia
2020 r.
3) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi w szczególności art.
6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4) z uwzględnieniem celów przetwarzania posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, żądania
zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o
ochronie danych osobowych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, Administrator
udostępnia następujące kanały komunikacji:
a) forma pisemna: adres: Profbud Ursynów sp. z o.o. (G1 Nieruchomości sp. z o.o.) w
Warszawie, adres do korespondencji: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
b) poczta elektroniczna: dane_osobowe@profbud.info;

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania, nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków
Administratora wynikających z postanowień Układu.

