
Informacja o ochronie danych osobowych 

  

Szanowni Państwo, 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 (RODO). 

W związku z powyższym, chcemy poinformować Państwa o zasadach 
przetwarzania przez Petro Development Sp. z o.o. z/s w Warszawie 
(spółkę dominującą) oraz P1 Development Sp. z o.o. z/s w Warszawie 
(spółkę zależną) danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 
w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie 
dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych 
uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich 
zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej ”Informacji o ochronie danych osobowych”. 

Administratorem Państwa danych osobowych: 

 przekazanych poprzez stronę internetową www.petro.pl (w tym 
poprzez pocztę elektroniczną: info@petro.pl, biuro@petro.pl) jest Petro 
Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wł. 
Jagiełły nr 44, 02-495 Warszawa, NIP: 5222966591, KRS: 
0000371665, REGON: 142699560 (dalej jako „Petro Development”)  

 przekazanych w ramach procesu sprzedaży, w tym przy zawieraniu 
Umów rezerwacyjnych oraz Umów deweloperskich jest P1  
Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wł. 
Jagiełły nr 44, 02-495 Warszawa, NIP: 5223147257, KRS: 
0000767130, REGON: 382358151 (dalej jako „P1 Development”)  

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla 
Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji, 

 realizacji obowiązków Petro Development oraz/lub P1 Development 
przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i 
przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów 
archiwizacyjnych,   
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 ochrony praw Petro Development oraz/lub P1 Development zgodnie z 
przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych 
płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych, 

 marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana 
zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona, podjęcia 
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie 
żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone, 

 umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych 
przez Administratora usług i oferowanych produktów, 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 

 dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp. 
 informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, 

powierzchnia lokalu itp. 

 

Petro Development oraz/lub P1 Development może przekazywać dane 
osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych 
w niniejszym dokumencie: 

 podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Petro 
Development oraz/lub P1 Development ma zawartą umowę o 
współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji 
obowiązków Petro Development oraz/lub P1 Development 
przewidzianych prawem, ochrony praw Petro Development oraz/lub P1 
Development zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji 
uzasadnionego interesu Petro Development oraz/lub P1 Development 
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w 
szczególności ALIOR BANK S.A. (podmiot prowadzący rachunki MRP 
nabywców mieszkań), OPGK Sp. z o.o. (generalny wykonawca 
inwestycji), Gold Finance Sp. z o.o. oraz Dom Kredytowy NOTUS S.A. 
(oba podmioty świadczące usługi doradztwa kredytowego), Decoroom 
Sp. z o.o. oraz Deer Design Sp. z o.o. (oba podmioty świadczące usługi 
aranżacji i wykańczania wnętrz); 

 organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom 
skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w 
przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych 
powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. 



Petro Development oraz/lub P1 Development zobowiązuje się stosować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak 
i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych 
jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.   

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

1. dostępu do danych osobowych, 
2. sprostowania danych osobowych,  
3. usunięcia danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. przenoszenia danych osobowych, 
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Jako Administrator, Petro Development oraz/lub P1 Development jest 
obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez 
okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub 
wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt 
z administratorem danych osobowych Petro Development oraz/lub P1 
Development pod adresem e-mail: info@petro.pl . 

  

Zarząd Petro Development  

Zarząd P1 Development 

 

 


