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Załącznik nr 1   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROMOCJI  

„UMOWA DEWELOPERSKA ZA 1 ZŁ” 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

________________________________________________________________________________ 

Dane kontaktowe Uczestnika (adres e-mail lub numer telefonu):  

________________________________________________________________________________  

Numer umowy rezerwacyjnej: 

________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA                                                                          
AKCJI PROMOCYJNEJ „UMOWA DEWELOPERSKA ZA 1 ZŁ” 

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej zwanego: „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział (dalej zwanych: „Uczestnicy”) w akcji 

promocyjnej „UMOWA DEWELOPERSKA ZA 1 ZŁ” (dalej zwanej: „Promocja”) jest jej organizator tj. FAMA 
DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 
81/85, 60-529 Poznań (dalej zwana: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych 
oraz realizacji praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: 
ochronadanych@monday.pl oraz listownie na adres siedziby Administratora wskazany w zdaniu 
poprzedzającym. 

2. Dane osobowe Uczestnika w związku z udziałem w Promocji przetwarzane mogą być w celach 
następujących i na następujących podstawach prawnych: 

a. w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora jakimi są: organizacja i obsługa Promocji; 
organizacja pracy, obieg dokumentów; bieżąca komunikacja, prowadzenie korespondencji  
i odpowiadanie na zapytania dotyczące Promocji kierowane przez Uczestnika; prowadzenie ewidencji 
korespondencji; rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji; dochodzenie i obrona przed 
roszczeniami związanych z Promocją; prowadzenie analiz statystycznych; prowadzenie marketingu 
bezpośredniego, wewnętrzna administracja procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych 
w ramach Grupy Kapitałowej Unibep; przechowywanie w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby 
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wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – 
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji wskazanych prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

b. w celu realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

3. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane następującym podmiotom:  
a. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i na jego polecenie (to jest podwykonawcy, 

podmioty świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi rachunkowe, usługi 
obsługi sprzedaży, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, 
operatorzy pocztowi, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby Administrator mógł 
wykonywać swoje obowiązki związane z realizacją Promocji, oraz organy podatkowe i inne uprawnione 
organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i inne 
uprawnione instytucje, 

b. podmioty z Grupy Kapitałowej Unibep – na potrzeby administrowania procesami biznesowymi  
i administracyjnymi realizowanymi w ramach Grupy Kapitałowej Unibep. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do upływu następujących okresów, to jest: 
a. w zakresie niezbędnym do obsługi Promocji – przez okres jej trwania oraz prawidłowego rozliczenia, 
b. w zakresie danych rachunkowo-księgowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań 

podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową oraz przez okres przechowywania  dokumentacji 
rachunkowej, 

c. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora innych niż interes wskazany w lit. a. powyżej – do czasu realizacji tego 
interesu, w szczególności: upływu terminów przedawnienia roszczeń, do czasu wniesienia skutecznego 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przez okres niezbędny do udokumentowania przez 
Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony 
danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze 
spoczywających, w celach archiwizacyjnych gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji  
i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania lecz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania 
danych. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w sposób 
mogący wywoływać wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację 
takich osób. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Administrator zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony 
danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu 
zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca 
odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na 
podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach 
Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane  
w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane 
są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na 
temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Administratora 
środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać 
kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 1. powyżej. 

7. Uczestnikowi powyżej przysługuje prawo do: 
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz prawo 
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wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach 
marketingu bezpośredniego, 

w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną 
na adres e-mail wskazany w pkt 1. powyżej, 
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie 

udziału w Promocji. Podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na 
podstawie przytoczonych przepisów prawa, zaś w pozostałych celach jest dobrowolne. 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem między Uczestnikiem i Organizatorem 
umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej lub innych umów oraz ich realizacją są przekazywane 
Uczestnikom odrębnie, przy ich zawieraniu. 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji „UMOWA DEWELOPERSKA 

ZA 1 ZŁ” organizowanej przez FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 81/85, 60-

529 Poznań oraz akceptuję jego postanowienia, a także że zapoznałem/am się z informacją o 

przetwarzaniu moich danych osobowych w związku z udziałem w Promocji. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………. 
(data i miejscowość) (czytelny podpis) 

 
 

  


