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Szanowny Kliencie, 

Firma Mikulski Nieruchomości jest głęboko zaangażowana w budowanie zaufania i poczucia 

bezpieczeństwa wśród naszych klientów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do 

przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

1. Administratorami danych osobowych (ADO) w Mikulski Nieruchomości jest: 

Rafał Mikulski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

Senlux Rafał Mikulski,  

ul. Marii Konopnickiej 76, 72-100 Goleniów,  

NIP 856 173 00 71 

 

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie 

następujących przepisów:  

 

Cel przetwarzania  Podstawa prawna  Okres przechowywania 

danych  

wykonanie umowy o 

świadczenie usługi 

pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami  

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO  Przez okres obowiązywania 

umowy  

W celu dochodzenia i obrony 

przed roszczeniami. Jest to 

realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu 

Administratora.  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO  Do upływu terminów 

przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych  

W celu rozliczeń podatkowych  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  Do czasu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych 

Administratora  

W celu wypełnienia obowiązków 

z ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu brudnych pieniędzy  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  Do czasu przedawnienia 

odpowiedzialności instytucji 

obowiązanej  
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4. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być: 

a) pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO, 

b) dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń 

związanych z prowadzona działalnością gospodarczą. 

 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia 

umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – 

podanie danych jest dobrowolne. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania w celu tworzenia profili 

osób zainteresowanych daną kategorią nieruchomości, usługami pośrednictwa 

kredytowego. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w 

dowolnym momencie (sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z 

zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami), do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do bycia zapomnianym oraz do 

przeniesienia swoich danych. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 

10.  Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz   przetwarzania 

danych można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mikulski-

nieruchomosci.pl 
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