
 
 
 
 
 

 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY EUROPEJSKIEJ 
 

Ostatnia zmiana wersji: 7 października 2019 r.  
 
   

1. Ważne dane kontaktowe 
 
 

Nazwa administratora: Cromwell European Management Services Limited  

Adres administratora: Siedziba: 1. piętro, lokal 16, Manor Court Business Park, 
Scarborough, YO11 3TU   

Główny przedstawiciel 
ds. RODO: EUprivacy@cromwellpropertygroup.co.uk 

 
 

2. Wprowadzenie i cel niniejszej Polityki Prywatności Strony Europejskiej 
 

My, wyżej wymieniony Administrator (Cromwell, my, nas), jesteśmy zobowiązani do ochrony 
Państwa danych osobowych i poszanowania Państwa prywatności.  
 
Niniejsza Polityka Prywatności Strony Europejskiej (Polityka Prywatności) określa dane 
osobowe, które otrzymujemy od Państwa, sposób ich przetwarzania, nasze prawne obowiązki 
jako Administrator oraz Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych.  
 
Należy pamiętać, że Polityka Prywatności Australijskiej Strony Cromwell jest dostępna na naszej 
stronie internetowej pod adresem: www.cromwellpropertygroup.com/.  

 
 
3. Państwa dane osobowe 

 
Podczas korzystania z naszych stron internetowych przetwarzamy pewne dane osobowe 
dotyczące użytkownika. 
 
Jesteśmy upoważnieni przez prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu 
realizacji naszych uzasadnionych interesów handlowych, w celu spełnienia obowiązku prawnego 
lub umownego oraz w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody. Uzasadnionym interesem jest 
sytuacja, w której mamy biznesowy lub handlowy powód do wykorzystania informacji 
o użytkowniku, o ile Państwa własne prawa i interesy nie są nadrzędne.  
 
W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań 
prawnych lub umownych, w przypadku nieprzekazania określonych informacji na żądanie, nie 
będziemy w stanie w pełni wykonać naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy, 
którą zawarliśmy z Państwem, lub możemy zostać pozbawieni możliwości wypełnienia naszych 
zobowiązań prawnych. 
 
Jeśli polegamy na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo 
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do Głównego 
przedstawiciela ds. RODO (EUprivacy@cromwellpropertygroup.co.uk). 
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4. Kim jesteśmy? 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych (RODO) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych, Administratorem 
Państwa danych osobowych jest firma, której nazwa i adres znajdują się na górze niniejszej 
Polityki Prywatności. 
 
 

5. Informacje, które gromadzimy na Państwa temat 
 

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika: 
 

• Księga wizytacji i nagrania z monitoringu, jeśli odwiedzasz nasze biura. 
 
• Informacje, które podają Państwo, wypełniając formularze na którejkolwiek z naszych stron. 

Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony, 
subskrypcji naszych usług, zamieszczania materiałów lub zamawiania dalszych usług, w tym 
adresy e-mail i inne informacje kontaktowe. 
 

• Jeżeli skontaktują się Państwo z nami lub będą z nami korespondować (tzn. będą składać 
zapytania, prosić o informacje lub w inny sposób korespondować z nami), możemy 
prowadzić rejestr tej korespondencji i wszelkich danych osobowych, które Państwo podają. 
 

• Możemy również poprosić o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów 
badawczych, chociaż udział w tych ankietach nie jest obowiązkowy. 
 

• Szczegóły dotyczące wizyt na naszej stronie, w tym, ale nie wyłącznie, zasoby, do których 
użytkownik uzyskuje dostęp, dane o ruchu, dane o lokalizacji, logi internetowe, pliki cookie 
i dane dotyczące komunikacji, niezależnie od tego, czy jest to wymagane dla naszych 
własnych celów rozliczeniowych czy innych uzasadnionych powodów biznesowych. 
 

• Możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze, w tym o adresie IP, systemie 
operacyjnym i typie przeglądarki, z powodów biznesowych, takich jak administracja systemu.  

 
 

6. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych 
 

Do czego używamy Państwa danych 
osobowych Nasze powody 

Aby świadczyć Państwu usługi. 
W celu realizacji jakiejkolwiek umowy z 
Państwem lub podjęcia działań na Państwa 
życzenie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. 

Aby umożliwić Państwu korzystanie z 
interaktywnych funkcji naszego serwisu, 
jeśli się na to Państwo zdecydują. 

Dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu 
zapewnienia Państwu skutecznej i wydajnej 
obsługi. 

Do wszelkich celów, do których nas 
Państwo upoważnią lub na które wyrażą 
Państwo zgodę. 

Dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu 
zapewnienia Państwu skutecznej i wydajnej 
obsługi. 

Aby móc się z Państwem skontaktować w 
razie potrzeby. 

Dla naszego uzasadnionego interesu, tj. w celu 
zapewnienia wydajnej i skutecznej usługi lub w 
celu realizacji jakiejkolwiek umowy zawartej z 
Państwem lub też w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych i ustawowych. 
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Do podejmowania wszelkich działań, do 
podjęcia których jesteśmy zobowiązani lub 
upoważnieni na mocy prawa. 

Do spełniania prawnych i ustawowych 
zobowiązań. 

Do prowadzenia wewnętrznych badań, 
mających na celu poprawę sposobu 
interakcji oraz komunikacji z Państwem. 

Dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu 
zapewnienia Państwu skutecznej i wydajnej 
obsługi. 

Aby zapewnić, że treści z naszej strony są 
prezentowane w sposób najbardziej 
efektywny dla Państwa i Państwa 
komputera. 

Dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu 
umożliwienia Państwu skutecznego korzystania z 
naszych usług. 

Do dostarczania Państwu informacji, 
produktów i usług, które Państwo od nas 
zamawiają, lub które według nas mogą 
Państwa zainteresować, jeżeli wyrazili 
Państwo zgodę na kontakt w takim celu. 

Aby dostarczyć Państwu informacji, na 
otrzymanie których wyrazili Państwo zgodę, oraz 
dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu 
promowania naszej działalności wśród obecnych 
i byłych klientów. 

W celu przetworzenia każdej wysłanej 
przez Państwa wiadomości (co obejmuje 
udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania 
i rozpatrzenie ewentualnych skarg lub 
opinii). 

Dla naszych uzasadnionych interesów tj. w celu 
zapewnienia Państwu skutecznej i wydajnej 
obsługi oraz wsparcia. 

Aby powiadomić Państwa o zmianach w 
naszym serwisie. 

Dla naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu 
zapewnienia Państwu skutecznej i wydajnej 
obsługi. 

 
 
7. Bezpieczne przechowywanie i gromadzenie Państwa danych osobowych 

 
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom 
bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem, które prowadzimy, w celu 
ochrony poufności, integralności i dostępności Państwa danych osobowych oraz ochrony przed 
nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem. 
 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji 
celów określonych w niniejszym zawiadomieniu, chyba że dłuższy okres przechowywania jest 
wymagany lub dozwolony przez prawo. 

 
 

8. Międzynarodowe przekazywanie danych 
 

Dane gromadzone od użytkowników mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu 
znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku takiego 
przekazania zapewniliśmy odpowiednie zabezpieczenia, w tym zastosowanie zatwierdzonych 
Standardowych Klauzul Umownych w naszych stosunkach prawnych z podmiotami trzecimi 
przetwarzającymi dane, oraz podjęliśmy wszelkie w uzasadniony sposób niezbędne kroki w celu 
zapewnienia, że Państwa dane są traktowane w sposób bezpieczny, a Państwa prawa 
w odniesieniu do Państwa danych osobowych są chronione.  Mogą Państwo poprosić o kopię 
tych zabezpieczeń, wysyłając wiadomość e-mail do Głównego przedstawiciela ds. RODO 
(EUprivacy@cromwellpropertygroup.co.uk).    
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9. Ujawnianie Państwa informacji 
 

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, czyli naszym 
bezpośrednim i pośrednim podmiotom zależnym oraz naszej spółce dominującej i/lub jej 
podmiotom zależnym, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy Prawo Spółek 
z 2006 r. 
 
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim: 

 
• Jeśli sprzedajemy lub nabywamy jakąkolwiek działalność lub aktywa – w takim przypadku 

możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej 
działalności lub aktywów. 

 
• Jeżeli spółka Cromwell European Holdings Limited lub zasadniczo wszystkie jego aktywa 

zostaną nabyte przez stronę trzecią, wówczas dane osobowe posiadane przez Cromwell 
European Holdings Limited dotyczące jego klientów będą stanowiły jeden z przekazanych 
aktywów. 

 
• Jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu 

wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, lub w celu egzekwowania lub stosowania 
naszych warunków użytkowania i innych umów, lub w celu ochrony praw, własności lub 
bezpieczeństwa naszych klientów lub innych. 

 
 

10. Strony internetowe partnerów 
 

Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych naszych sieci 
partnerskich i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku kliknięcia na link do którejkolwiek z tych 
stron należy pamiętać, że strony te mają swoje własne polityki prywatności lub informacje 
o przetwarzaniu danych. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami podczas wizyty na tych 
stronach, a przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych. 

 
 

11. Zmiany w naszej Polityce Prywatności 
 

Może być konieczne zaktualizowanie niniejszej Informacji o polityce prywatności w celu 
odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach przetwarzania danych. Jeśli tak się stanie, 
a zmiany będą istotne, zamieścimy powiadomienia na tej stronie internetowej co najmniej 7 dni 
przed wprowadzeniem tych zmian. Data ostatniej zmiany niniejszej Polityki Prywatności znajduje 
się na górze strony. 

 
 

12. Przysługujące Państwu prawa 
 

RODO i inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dają Państwu pewne 
szczególne prawa związane z Państwa danymi osobowymi, jak określono poniżej.   
 
Należy pamiętać, że nie wszystkie z tych praw są bezwzględne i nie zawsze będą miały 
zastosowanie we wszystkich okolicznościach. Jednakże zawsze mogą się Państwo skontaktować 
z nami z prośbą dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i nawet jeśli nie jesteśmy 
zobowiązani przez prawo do spełnienia Państwa prośby, postaramy się spełnić Państwa 
oczekiwania. 

 
(a) Dostęp – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i pewnych informacji 

o tym, jak i dlaczego je przetwarzamy; 
 
(b) Sprostowanie – mają Państwo prawo do żądania sprostowania bez zbędnej zwłoki 

wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych; 
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(c) Usunięcie – czasami nazywane również „prawem do bycia zapomnianym”. W pewnych 

okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki; 

 
(d) Ograniczenie – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia 

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych; 
 
(e) Przenoszenie danych – w pewnych ograniczonych okolicznościach mają Państwo prawo 

do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie 
stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania 
tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód; oraz 

 
(f) Sprzeciw – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu. 
 
(g) Niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych 

przypadkach – mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec 
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 

 
 

13. Kontakt 
 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowych informacji na temat dowolnej części niniejszej Polityki 
Prywatności, w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa danych 
osobowych lub jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw jako podmiotu 
danych, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych u góry niniejszej Polityki 
Prywatności. 

 
 

14. Składanie skarg 
 

Jeżeli uważają Państwo, że nie spełniliśmy wymogów RODO lub innych przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych, które odnoszą się do Państwa danych osobowych, mają Państwo 
prawo do złożenia skargi do dowolnego organu nadzorującego ochronę danych w UE. Organem 
nadzorczym Zjednoczonego Królestwa jest The Information Commissioner’s Office (ICO): 
casework@ico.org.uk lub 0303 123 1113 / +44 1625 545 700; www.ico.org.uk.1  Dane kontaktowe 
innych organów nadzorczych UE można znaleźć pod następującym linkiem: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

                                                      
 
1    Uwaga: dane te mogą ulec zmianie, na którą nie mamy wpływu, dlatego prosimy o sprawdzenie online aktualnych 

informacji kontaktowych. 
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