
Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, dalej „RODO”) informuję, 
że: 
 
1.                   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Arne Development spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 117/2u, NIP: 
8943068955, REGON: 363005878 
2.                  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marcin Janik. 
3.                  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu przesyłania 
treści o charakterze marketingowym oraz informacyjnym, w tym marketingu 
bezpośredniego. 
4.                  Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie 
wskazanych powyżej.  
Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw 
i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
mokronos@arnedevelopoment.pl. 
5.                  Administrator będzie przechowywać  dane, aż do wycofania zgody. 
6.                  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie osobom 
prawidłowo upoważnionym zobowiązanym do zachowania tajemnicy – tylko w celu 
wykonywania wyżej wymienionych celów.   
7.                  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 
a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c)      żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d)     przenoszenia danych,  
e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
f)       prawo do wniesienia sprzeciwu, 
8.                  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może utrudnić 
albo uniemożliwić kontakt.  
9.                  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
tym również w formie profilowania. Przy czym profilowanie będzie polegało na ewentualnym 
zaproponowaniu Państwu usług lub celów dopasowanych, aczkolwiek decyzje wiążące nie 
będą zautomatyzowane. 
10.               W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), przy czym 
wskazujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 
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