POLITYKA PRYWATNOŚCI
Właścicielem serwisu www.lokatyziemskie.pl jest Lokaty Ziemskie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ul. Grójeckiej 194/2, 02-390 Warszawa,
NIP 7010307519, REGON 143193057, KRS 0000392013
Nadrzędnym celem Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. jest zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony
prywatności w sposób odpowiadający standardom określonym w obowiązujących przepisach
prawnych, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w ustawie z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Lokatom Ziemskim Sp. z o.o. zależy na przestrzeganiu
obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które chronią prywatność
Użytkowników serwisów internetowych.
Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie
odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane
przez Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.:


zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących
z Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. w związku z wykonywanym przez Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
pośrednictwem w obrocie nieruchomościami;



w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem podanych przez Użytkowników serwisu danych osobowych obejmujących imię,
nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące preferowanego produktu, jest Lokaty
Ziemskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podane przez Użytkowników serwisu dane osobowe będą
przetwarzane w celach marketingowych, w tym za dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania
produktów i usług w związku z wykonywanym przez Lokaty Ziemskie Sp. z o.o pośrednictwem w
obrocie nieruchomościami oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie
wyrażonej przez Użytkownika zgody powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym
podmiotom współpracującym z Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.. Jednocześnie dane osobowe
Użytkowników będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Użytkowników serwisu
danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Użytkownik ma w każdym czasie prawo do odwołania zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez
wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@lokatyziemskie.pl stosownego żądania wraz
z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może
odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę.
Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez
wysłanie pocztą elektroniczną do Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. (adres email: biuro@lokatyziemskie.pl)
stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies oraz informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich
adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z modułów
zainstalowanych na stronie internetowej. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną wartość.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości serwisu www.lokatyziemskie.pl do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania z serwisu - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych
stron
c) identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową serwisu
www.lokatyziemskie.pl
d) funkcjonowania modułu witryny służącego do sprawnej komunikacji pomiędzy
użytkownikiem serwisu a Biurem Obsługi Klienta
Warunkiem działania plików cookies jest akceptacja ich używania w programie do przeglądania
stron internetowych oraz nieusuwanie ich. W większości przypadków oprogramowanie służące do
przeglądania stron internetowych dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika domyślnie. Użytkownicy serwisu w każdym czasie mogą dokonać zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Wspomniane ustawienia może zostać zmienione aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej
przeglądarki internetowej.
Serwis zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy
IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystuje w diagnozowaniu problemów
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu
stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez ponadto w celach statystycznych, tj. do
gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji
o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone)
z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązana do ujawnienia
informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami.
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie
dotarcie do innych stron internetowych. Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną
przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies
i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Doradza się, by przed skorzystaniem z wskazanych wyżej
zasobów, doszło do zapoznania z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, w tym
dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku
skontaktowali się z administratorem danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.

