RODO
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych na podstawie
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),

I.

ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest Doror spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-580 Warszawa al. Szucha 11A lok.1,
Regon: 142631354 ,NIP: 7010264000), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367281 („Administrator”);

II.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Doror Spółka Sp. z o.o., al. Szucha 11A lok. 1, 00-580 Warszawa
email: dor@dor.pl
nr telefonu: +48 22 629 23 44

III.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
-

w zakresie, w jakim oparte są na Państwa zgodzie – w celu obsługi Państwa zapytania,
przedstawienia oferty, informacji handlowej, korespondencji przez live - chat, w celach
marketingowych, w zależności od zakresu danej zgody

-

w celu zawarcia z Państwem umowy w zakresie prowadzonej przez nas działalności,
wykonania zawartej umowy, podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy,
kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z zawarciem lub wykonaniem umów,
wypełnienia obowiązków finansowych, podatkowo - rachunkowych, prawnych, statystycznych
związanych z zawartymi z Państwem
umowami i ich wykonaniem, obrony przed
roszczeniami,
dochodzeniem lub ustaleniem roszczeń wynikających lub związanych z
zawartymi z Państwem umowami, celach analizy i statystyki dla potrzeb działalności
gospodarczej

IV.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy 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 zwane RODO tj:

- art. 6 ust.1a) - w zakresie objętym udzieloną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych
osobowych,
- art. 6 ust. 1 pkt b) – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wykonania umowy lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
- art. 6 ust.1 pkt c) - w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów
wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w
tym podatkowych i o rachunkowości
- art. 6 ust.1 pkt f) – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji
prawnie
uzasadnionych interesów administratora, którymi są: dochodzenie, ustalenie lub obrona przed

ewentualnymi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z umowami zawartymi z Administratorem,
marketing bezpośredni produktów lub usług własnych, analiza i statystyka.

V.

PODMIOTY,
OSOBOWE

KTÓRYM

ADMINISTRATOR

MOŻE

PRZEKAZYWAĆ

DANE

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem
należącym do tej samej grupy kapitałowej DOR Sp. z o.o. działających pod nazwą handlową DOR
GROUP w rozumieniu art.4 pkt.14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego
2007 tj. z dnia 22 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), podmiotom świadczącym usługi związane
z przygotowaniem, realizacją i sprzedażą przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym usługi hostingu
serwerów strony www.dor.pl oraz hostingu poczty elektronicznej dla Administratora, obsługi
administracyjnej systemu dla ww. serwera, usługi prawne, komercjalizacji, marketingu i reklamy, w
tym oprogramowania i narzędzi IT wykorzystywanych na stronie internetowej www.dor.pl, sprzedaży,
księgowe i audytu, projektowania, robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego, prowadzenia
rachunku bankowego, w tym rachunku powierniczego, doręczania przesyłek, które to podmioty mogą
przetwarzać
przez Państwa dane osobowe na polecenie Administratora, ale tylko w zakresie
niezbędnym dla realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
.

VI.

DOBROWOLNOŚĆ ZGODY

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Doror Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie mogła kontaktować się Państwem w celu obsługi Państwa zapytania i
przedstawienia informacji handlowych lub oferty.

VII.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji celów, o
których mowa punkcie „Cele przetwarzania danych osobowych“, przy czym kryterium ustalenia tego
okresu będzie każdorazowo potrzeba ich przetwarzania przez Administratora ze względu na konkretny
cel tj.
- okres 3 lat w odniesieniu do zgody marketingowej lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody
- okres, przez jaki podejmowane są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
- okres, przez jaki są realizowane umowy zawarte z Administratorem
- okres, przez jaki przepisy prawa obligują Administratora do przetwarzania danych przez określony
czas (np. ustawa o rachunkowości);
- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, tj. okres przedawnienia roszczeń
wynikających z umów zawartych z Administratorem, nie dłużej niż 10 lat, ewentualnie do czasu
zakończenia postępowań sądowych i wykonania wydanych w nich orzeczeń, jeśli w powyższym okresie
takie postępowania zostały wszczęte

VIII.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
2. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku zgłoszenia takiego
żądania Administrator zaprzestaje przetwarzania danych, za wyjątkiem przechowywania i z
wyjątkiem przetwarzania na które Państwo wyraziliście zgodę, oraz zachowuje prawo do
przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawej.
5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możecie Państwo następnie przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
6. prawo żądania usunięcia danych osobowych
7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Odpowiedź zostanie udzielona przez
Administratora najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie konieczności
przedłużenia terminu, administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie zachodzi w przypadku:
korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego na stronie www.dor.pl
wyłącznie w celu dopasowania oferty do Pani/Pana preferencji, przy czym nie
wywołuje to żadnych skutków prawnych ani nie wpływa w istotny sposób na Państwa.
b) Korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej www.dor.pl, wówczas
gromadzone są dane za pomocą plików cookie, zarówno niezbędnych do korzystania
z witryny jak i pozwalających nam analizować korzystanie z witryny w celu oceny i
poprawy wydajności oraz w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta w tej witrynie jak
również w celach reklamowania naszej oferty. Pliki cookie, z których korzystamy, nie
przechowują wrażliwych danych osobowych takich jak Państwa adres, hasło czy dane
karty kredytowej.
a)

Jeżeli nie chcą Państwo, żebyśmy korzystali z plików cookie na Państwa urządzeniach, przed
przejściem na witrynę należy najpierw wyłączyć korzystanie z plików cookie w przeglądarce, a
następnie usunąć zapisane w przeglądarce pliki cookie powiązane z tą Witryną.

