Administrator danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ARQIS Partners Spółka z o.o., al.
Wilanowska 115/24, 02-765 Warszawa
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
możesz skontaktować się pisząc na adres email: biuro@arqis.co lub wysyłając list na
adres: al. Wilanowska 115/24, 02-765 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych
1) Jeżeli jesteś Inwestorem, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
a) odpowiedzi na pytania, które Inwestor kieruje do Arqis przed zawarciem
umowy prowadzenia konta na Platformie, na podstawie RODO art. 6.1.b.
b) wykonania umowy prowadzenia konta na Platformie na podstawie RODO art.
6.1 b
c) udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z administratorem hipoteki, o
której mowa w §4 ust. 8 na podstawie RODO art 6.1.b
d) marketingowym, w szczególności w celu przekazania materiałów
promujących produkty i usługi własne, co jest realizacją prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, na podstawie
RODO art. 6.1.f. W każdej chwili Inwestorowi przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu. Jeżeli
Inwestor skorzysta z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania
danych w tym celu.
e) wysyłania informacji handlowej na adres email na podstawie zgody na
otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym
momencie za pośrednictwem adresu email: biuro@arqis.co lub pisemnie na

wyżej wskazany adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

f)

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
korzystaniem z usług Aqis, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora na podstawie RODO art. 6.1.f.

2) Jeżeli jesteś przedstawicielem Projektodawcy, Administrator przetwarza Twoje dane
osobowe w celu:
a) odpowiedzi na pytania kierowane do Arqis przed zawarciem umowy, na
podstawie RODO art. 6.1.b.
b) nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielem Projektodawcy
w celu zawarcia i wykonania umowy z Projektodawcą oraz w celu weryfikacji

wiarygodności Projektodawcy co jest realizacją prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez administratora na podstawie RODO art. 6.1.f.
c) marketingowym, w szczególności w celu przekazania materiałów
promujących produkty i usługi własne, co jest realizacją prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, na podstawie
RODO art. 6.1.f. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w celu marketingu. Jeżeli przedstawiciel
Projektodawcy skorzysta z tego prawa administrator zaprzestanie
przetwarzania danych w tym celu.
d) wysyłania informacji handlowej na adres email na podstawie zgody na
otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym
momencie za pośrednictwem adresu email: biuro@arqis.co lub pisemnie na

wyżej wskazany adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z
korzystaniem z usług Arqis, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora na podstawie RODO art. 6.1.f.
3) Jeżeli jesteś osobą która zadała pytanie poprzez formularz kontaktowy lub
bezpośrednio przez pocztę email, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w
celu odpowiedzi na Twoje pytania na podstawie RODO art 6.1.b.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług
informatycznych, prawnych oraz finansowo-księgowych

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z wykorzystywanymi narzędziami Google LLC i oraz korzystaniem z usług
hostingu dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na
amerykańskich serwerach. Podstawą transferu jest art 45 RODO, tj decyzja Komisji
Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności
UE-USA (Privacy Shield).

Okres przechowywania danych
.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z realizacji umowy z Projektodawcą, umów prowadzenia konta na Platformie,
udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z administratorem hipoteki.

Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.
2.
3.
4.

Dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
Sprostowania (poprawiania) swoich danych.
Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym
się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
5. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora.
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że Twoje prawa są łamane

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system
teleinformatyczny naszego serwisu (cookies własne) lub system teleinformatyczny
podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej
zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu
końcowym i umożliwiają Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe
cookies).
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres:
www.wszystkoociasteczkach.pl

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania
plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki
albo w ogóle usunąć pliki cookies. Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci
informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies.
Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z
kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:
● Google Chrome

● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Safari

● Opera

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics
zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj:
https://adssettings.google.com .
Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i
umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron
zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:
● http://youradchoices.com
● http://www.youronlinechoices.com/pl/
● http://optout.aboutads.info
Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego,
czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności
w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują
cookies.
Cookies własne.
Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.
Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje
funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików
cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies
zostało opisane poniżej.
Google Analytics.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie
realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na
tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w
Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez
przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również
przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się
pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez
serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIN.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów
społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego
usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej
integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą
stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat
zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w
USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie
mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym
serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja
zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą
się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich
dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość
kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających
ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych
usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również

całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia
dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

