POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES (PL)
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE COOKIES (ES)
Polityka Prywatności i Cookies opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Unii
Europejskiej 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w prawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych (sprawdź przepisy w Twoim kraju RODO
ustanowione na mocy w/w rozporządzanie UE i/lub prawo ochrony danych osobowych.
Korzystanie z bloga i strony internetowej https://royalspainproperty.com oznacza pełną
akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
Zapoznaj się z jej postanowieniami, uzyskasz informacje, w jaki sposób czuwamy nad
bezpieczeństwem Twoich danych, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych
ważnych aspektów związanych z danymi osobowymi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności
i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:
office@royalspainproperty.com
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat,
w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady
zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem
możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych
działań. Za każdym razem użytkowania z niniejszej strony zapoznaj się z tym dokumentem,
rozeznaj się czy prawo Twojego kraju pozwala Ci na korzystanie ze strony oraz czy wyrażasz
na przetwarzanie Twoich danych jeśli, nie opuść stronę.
W celu korzystania ze strony internetowej Royal Spain Property, użytkownik musi mieć
skończone 18 lat lub 14 lat za zgodą rodziców bądź opiekunów na poniższe warunku,
posiadać zdolność do zawarcia z nami wiążącej umowy, której żadne obowiązujące prawo nie
zabrania i/lub być rezydentem na terenie Unii Europejskiej.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu strony internetowej www funkcjonującego pod
adresem url: www.royalspainproperty.com
Royal Spain Property jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Hiszpanii i
podlegającym jurysdykcji prawa hiszpańskiego.
a. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Właściciel strony
b. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: office@royalspainproperty.com
c. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
d. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Prowadzenie newslettera
o Prowadzenie systemu komentarzy
o Prowadzenie forum internetowego

Prowadzenie rozmów typu chat online
Obsługa zapytań przez formularz
Realizacja zamówionych usług
Prezentacja oferty lub informacji
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).
3. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych,
których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji
samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki
zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na
przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator
nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je
Administratorowi.
o
o
o
o

II.

Nazwy/Terminy – oznaczenia użyte w tym dokumencie

Administrator – właściciel strony i bloga.
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się
pod adresem https://royalspainproperty.com
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora
na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których
Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych
z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu
Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat
wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych
osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki
newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej
Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 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).

III.

Bezpieczeństwo Danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z wszelką należytą starannością,
zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza
informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Zabezpieczenia te mają na celu
przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób
nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają
jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych
osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich

danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować
oprogramowanie.
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie
z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza
informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede
wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób
nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają
jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych
osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich
danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować
oprogramowanie.

IV.

Wyłączenie odpowiedzialności i prawo autorskie

1. Informacje przedstawione na Stronie czy w części Blog nie stanowią porad
specjalistycznych, doradczych, nie dotyczą konkretnego stanu faktycznego. Jeśli
chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do
udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na
Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
2. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji, wprowadzenia wszelkich zmian, które uznamy
za stosowne bez uprzedniego powiadamiania w treści strony internetowej. Za każdym
razem użytkowania ze strony zapoznaj się z tym dokumentem.
3. Wszystkie informacje zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich
określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały,
itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże informacji/ treści w
całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
4. Informacje zamieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że
wskazano inaczej.
5. Wszystkie zdjęcia video zamieszczone na stronie na mocy dobrowolnej licencji lub
wyłącznej licencji lub jestem ich właścicielem oraz zlecone wyłącznie dla mnie i
przekazane prawa autorskie na moją rzecz. Absolutny zakaz kopiowania materiałów
pkt2 niniejszego paragrafu
6. Wszystkie treści, obrazy, nazwa strony, firmy, marka, logotyp, wizualizacja strony
zastrzeżone lub niezastrzeżone nazwa, logo, znaki towarowe jak również strona
internetowa, środki i rodzaje prezentacji animacja video, prezentowane na stronie lub
w mediach społecznościowych firmy są oryginalną lub na mocy przekazania praw
autorskich własnością Royal Spain Property. Z uwagi na powyższe wszystkie
materiały/treści jako własność intelektualna i/lub przemysłowa są chronione przez
hiszpańskie prawo jak i międzynarodowe prawo dotyczące praw autorskich i jego
ochrony.

V.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że
jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione
na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową
formę ochrony logowania do Serwisu.
5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.
VI.

Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP
7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
3. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić
politykę prywatności firmy hostingowej.
4. Firma hostingowa:
o stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne
kopie bezpieczeństwa),
o stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru
(np. specjalne systemy gaśnicze),
o stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej
awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania
napięcia UPS),
o stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np.
kontrola dostępu, monitoring),
o stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla
serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola
warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
o stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego
stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł
itp.),
o powołała Inspektora Ochrony Danych.
5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na
poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
o zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron,
plików),
o czas nadejścia zapytania,
o czas wysłania odpowiedzi,
o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
o informacje o przeglądarce użytkownika,
o informacje o adresie IP,

o
o

informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania
usług poprzez rejestratory na stronie,
informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora
oraz wysyłanej przez Operatora.

VII. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania
danych i przekazywania ich.
a. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub
do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
odbiorców:
1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
2. ubezpieczyciele
3. kancelarie prawne i windykatorzy
4. urzędy, instytucje, banki np. urząd skarbowy
5. operatorzy płatności
6. organy publiczne
7. operatorzy systemu komentarzy
8. operatorzy rozwiązania typu chat online
9. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
10. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi
księgowej, prawno-podatkowej, technicznej, administracyjnej, lub do
świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np.
pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom
windykacyjnym, prawnikom, itd.
b. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
c. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. oraz przenoszenia danych.
d. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
e. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
g. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.

h. Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą
one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza
prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i
bezpieczeństwo danych.
Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, MailerLite dane Użytkownika mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich
przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu
Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności
przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.
Link do listy podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”:
https://www.privacyshield.gov/welcome
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych
usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez
podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z
polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie
ochrony danych osobowych.
VIII. Czynności - użytkowania strony podczas których przetwarzamy

Twoje dane i na jakich podstawach prawnych
Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w
następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a. W momencie wyrażenia zainteresowania naszymi usługami/ofertą czy wyrażeniem
chęci podpisania umowy o świadczenie usług przez Royal Spain Property możemy
zwrócić się o podanie lub uzupełnienie danych podstawowych i niezbędnych na czas
realizacji usługi. (Imię i Nazwisko, pełny adres, numer dowodu osobistego, kraj
zamieszkania, aktualny adres email, numer telefonu oraz informacje istotne do
realizacji usług. W każdej chwili Użytkownik zostanie poinformowany o gromadzeniu
i przetwarzaniu danych dla tej czynności
b. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej)
na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do
zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
c. wystawienia faktury, rozliczenia i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie
internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
d. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i atrakcyjnych/nowych ofertach
Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (zgoda);
e. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową/wykonaniem usługi czy
zakupu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z przepisów prawa);
f. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g. kontaktu telefonicznego/za pomocą strony mediów społecznościowych w sprawach
związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność
do zawarcia i/lub wykonania umowy);
h. kontaktu telefonicznego/internetowego w celu przedstawienia oferty i marketingu
bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już
naszym klientem.
i. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
j. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
k. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies
Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
l. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO (zgoda);
m. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
n. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora),
o. zamieszczenia przez Użytkownika opinii/rekomendacji o usługach świadczonych
przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (zgoda),
p. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z
zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora),
q. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach
marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (zgoda),
r. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do
indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
s. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych
produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
t. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
u. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Royal Spain Property i grupy
pod nazwą na Facebooku, konta w portalu Instagram pod nazwą Royal Spain
Property oraz konta w portalu Linkedin pod nazwą Royal Spain Property, lub
innych serwisach społecznościowych z logiem marki. pod nazwą marki lub zbliżoną i
wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
v. w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook
umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę,
wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach i nowych ofertach itd. – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
w. komentowanie na Stronie wpisów blogowych – i filmów video na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO (zgoda).

IX. Okres przechowywania Twoich danych - czas realizacji poszczególnych
celów
Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz czas trwania poniższych czynności lub
określony przepisami prawa::
a. realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie
z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów
i klientów,
b. prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie
usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,(np. email)
c. wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do
danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z
mających zastosowanie przepisów,
d. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu
bezpośredniego,
e. do momentu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po
wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub
okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
f. do momentu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
g. maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i
dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów,
podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi
wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez
danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od
Administratora.
h. przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w
którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie
procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

Informacje w formularzach

X.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia

serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i
opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

XI. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

XII. Istotne techniki marketingowe i zewnętrzne narzędzia
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia
Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie
pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem:
https://support.google.com/analytics#topic=3544906
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie
przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia,
jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od
Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest
włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje /korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że
serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których
sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych
danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
w urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez
tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są
anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej
osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane
hasła oraz inne dane osobowe.
5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu
konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji
handlowej od Operatora.
6. Wtyczki i checkboxy kierujące do social mediów np. Facebook, Messenger,
WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Youtube, Usługi Google czy inne serwisy
społecznościowe.
Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki/checkboxa odsyłany jest do strony
zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu
społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię
to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu

Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video,
itd.).
7. Wtyczki, rozwiązania zewnętrzne do rezerwacji spotkań online i offline np. do
zapisywania na konsultacje z kalendarzem z możliwością rezerwacji rozmowy w
rozmowy telefonicznej czy typie wideorozmowy po przez zewnętrzne serwisy np.
zoom, skype, whatsapp, messenger czy przez operatorów telefonicznych
8. System do pozostawiania komentarzy Disqus
Strona korzysta z systemu do komentarzy Disqus, dostarczanego przez Disqus Inc., 301
Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA.
Disqus pozostawia cookies na stronie Administratora i może je później również
wykorzystywać do własnych celów marketingowych.
Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia usług przez dostawcę
Disqus Inc. pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.
− Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego
z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania
zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
− W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które
usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony
internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym
użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Ciebie.
− W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
− Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
(wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
− Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

XIII. Czynności i cel aktywności w mediach społecznościowych (np.
Facebook) a polityka prywatności i Twoje dane
Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage Royal Spain Property oraz grupy na
facebooku oferty Royal Spain Property jest właściciel firmy Royal Spain Property.
Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i
zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do
Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na
polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy, pozostawienie opinii
/recenzji/komentarzyw miejscach strony w mediach społecznościowych. Zasady panujące na
Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu
społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage/miejsce strony lub zrezygnować z
uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od
Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.
Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które
umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych
dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego
regulaminach.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na
podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do
Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona
przed roszczeniami.
Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook,
współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub
Grupę Administratora, serwisowi IT, osobom/firmom wykonującym usługi podwykonawcze, jeśli
dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook
Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.
Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej
kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.
Podobne działania celem interakcji zachodzą w ramach naszej obecności na naszych kontach w
serwisach społecznościowych YOUTUBE, INSTAGRAM, LINKEDIN, TWITTER,
WHATSAPP USŁUGI GOOGLE (NP. WIZYTÓWKA FIRMY W GOOGLE MAPS) i ich
administrowania za każdym razem sprawdź swoje prawa jako użytkownika tych serwisów

FACEBOOK: https://www.facebook.com/privacy/explanation
INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875
YOUTUBE: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

XIV. Informacje na stronie z zewnętrznych portali i stron internetowych
zewnętrznych dostawców

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych
stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z
serwisu YouTube czy Vimeo.
Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści
jakich dokonał Użytkownik.
Jeśli nie chcesz, by system zapisał dane wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz
tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz tą Stronę lub nie odtwarzaj danych
treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować
wyświetlanie Ci określonych treści.
Zawsze zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i
narzędzi zewnętrznych.

XV. Linki przekierowując do innych stron
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą
one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator
nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest
do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

XVI. Linki afiliacyjne (powiązane) i programy partnerskie
Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne - powiążane do
określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji
treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie.
Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat.
Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i
dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony
zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Na powyższych
stronach do której zostaniesz odesłany z linku z tej strony, ma zastosowanie ich
polityka prywatności i cookies – zapoznaj się z tym dokumentem zaraz po przejściu na
stronę.

XVII. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe
i zewnętrzne narzędzie";
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

XVIII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o
o
o

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Obowiązujące prawo i jurysdykcja
1. Zastrzegamy sobie prawo do chronienia naszych materiałów i wszczęcia działań
cywilnych lub karnych, które uzna za stosowne w związku z niewłaściwym
korzystaniem z jej stron internetowych i materiałów opublikowanych na stronie i
mediach społecznościowych.
2. Obie strony, dobrowolnie, z własnej woli ustanawiają, że relacja pomiędzy
Właścicielem strony i wszelkich powiązanych materiałów nalężących do niego będzie
regulowana przez obowiązujące przepisy prawa hiszpańskiego do rozstrzygania
wszelkich kontrowersji, które mogą powstać pomiędzy użytkownikiem a
Właścicielem niniejszej strony będą kompetentne sądy prawa hiszpańskiego w
regionie Alicante.
3. Wszelkie sprawy nie jasne, czy zapytania o poprawienie, informację czy usunięcie
danych office@royalspainproperty.com, skontaktujemy się w celu rozwiązania sprawy
lub wskazania kroków do rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do przestrzegania prawa ochrony danych, w
Hiszpanii
Dane kontaktowe: Hiszpańska Agencja Ochrony Danych
Adres: C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid
Strona internetowa: www.agpd.es

