Polityka prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z
danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w
ramach domeny internetowej.
Polityka plików cookies
1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć jako dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies"
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.
3. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są
wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją
zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego
Serwisu.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Libra
Nieruchomości (NIP 756-187-18-92 z siedzibą przy ul.H.Kołłątaja 11/61
w Opolu (45-064)
5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła.
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 pliki
cookies
służące
do
zapewnienia
bezpieczeństwa,
np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych
(przeglądarka
internetowa)
domyślnie
dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych
Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w
menu przeglądarki internetowej.
W celu zarządzania ustawieniami Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową lub system i postępuj zgodnie z instrukcjami:






Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Polityka prywatności i danych osobowych
1. Odbiorców odwiedzających nasz serwis zapewniamy o bezpieczeństwie
zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu 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, Dz. Urz. UE L z 2016 r. RODO
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji i sprzedawania naszych
usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług
własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu
własnych usług.
3. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest biuro LIBRA
Nieruchomości z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 11/61, w Opolu (45-064) adres
e-mail: opole@libra.nieruchomosci.pl W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych, Taki kontakt może się odbyć drogą
elektroniczną na adres e-mail: opole@libra.nieruchomosci.pl.
4. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach
do niezbędnego minimum zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz art. 5 ust.1 lit. C RODO. Zbierając dane osobowe, których
podanie jest rzeczywiście niezbędne do udzielenia informacji z zakresu
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zebrane dane będą przetwarzane
przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej:
 uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,
 przedstawienia Użytkownikowi oferty na którą wysłał zapytanie,
 wysłania użytkownikowi oferty, informacji handlowych, broszur,
a których to przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO jest
zgodne z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem
jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej
zawarciem na żądanie osoby.
5. Gromadzić możemy następujące dane osobowe pod warunkiem
powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w określonych przypadkach:
 dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z
klientem. Informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu,
 informacje dodatkowe, tj. informacje, które Państwo przekazują nam, aby
korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i
usługach,
jak
informacje
o
preferencjach
zakupu/sprzedaży
nieruchomości,

 informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z
naszych produktów i usług.
6. Dane osobowe przekazywane nam są za pomocą formularzy dostępnych na
stronie:
 formularz kontaktu dot. oferty nieruchomości,
 formularz kontaktu dot. usług Administratora.
Przekazanie nam danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne
do podjęcia działania, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy,
jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na
potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia
roszczeń). Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań
marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez
Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania
zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer
telefonu.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie.
11. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia
swoich danych.
12. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty
spełniającej oczekiwania i warunku klienta. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji
zawartych na stronie internetowej Libra Nieruchomości, konsekwencją takiego
przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania
określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza
kontaktowego.
13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których
mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
14. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizowania swoich praw,
możesz skontaktować kierując zapytanie do Administratora.

