
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wstęp

Na stronie internetowej  realdernieruchomosci.pl dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
przepisami  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). 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika  na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych. 

I. Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Filipkowski prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą REALDER Andrzej Filipkowski z siedzibą w Zielonej 
Górze przy Placu Matejki 7/6, NIP 973 003 51 22, Regon 006191780, tel. +48 68 452 93 43, 
tel. kom. +48 602 352 849.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych możliwy jest 
kontakt:

 za pośrednictwem poczty elektronicznej:  realder@onet.eu
 w formie telefonicznej tel. +48 68 452 93 43, tel. kom. +48 602 352 849.
 za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej wysłanej na adres administratora: 65-

056 Zielona Góra Plac Matejki 7/6
 osobisty pod adresem: Zielona Góra Plac Matejki 7/6

II. Cele, zakres i okres przetwarzania danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w sposób wynikający z funkcji formularza, m.in. 
w celu: odpowiedzi na wysłane zapytanie, poinformowania o nowych ofertach czy usługach;  
zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa w zakresie sprzedaży/ kupna, najmu/wynajmu 
nieruchomości.

Dane podlegające przetwarzaniu to:

 imię i nazwisko (dane niewymagane)
 adres e-mail (dane wymagane)
 numer telefonu (dane wymagane)

Odbiorcą danych jest Administrator oraz pracownicy biura.

mailto:realder@onet.eu


Administrator  nie  będzie  przekazywać  danych  do  Państwa  trzeciego  i  organizacji
międzynarodowych,  chyba  że  potrzeba  taka  powstała  w  związku  z  prowadzonym
postępowaniem. 

Administrator  nie  wykorzystuje  danych do zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w
tym do profilowania.  

Dane są przechowywane przez cały okres wykonywania usług na rzecz Użytkownika, przez 
okres wymagany dla realizacji czynności pośrednictwa w sprzedaży, zakupie, najmie, 
wynajmie nieruchomości, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z 
obsługą Użytkownika. 

 

IV. Przysługujące prawa

Użytkownik  ma prawo dostępu do treści  swoich danych,  prawo do ich poprawiania  czy
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania  danych,  prawo  żądania  przeniesienia  danych.  Użytkownik  posiada  prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  cofnięciem.  W celu
cofnięcia zgody należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego
postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie  przez  Użytkownika  danych  ma  charakter  dobrowolny,  jednakże  Administrator
zastrzega,  iż  nie  podanie  wymaganych  danych  może  uniemożliwić  osiągnięcie  celu,  dla
którego są przekazywane. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

 

V. Polityka Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej 
realdernieruchomosci.pl. 

Przez używanie Strony realdernieruchomosci.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek 
zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, 
powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować 
z używania strony. 

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim 
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. 
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” 
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer 
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. 



Do czego używamy ciasteczek? 

realdernieruchomosci.pl używa ciasteczek w różnych celach:

 by strony były szybsze i wygodniejsze w użyciu
 do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć

jak ludzie używają stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości 
użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 

Na Stronie realdernieruchomosci.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne 
oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z danej 
Strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu takdługo jak długo mają ustawiony 
czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. 

Rodzaje ciasteczek używanych na Stronach 

Typ Ciasteczka Do czego są wykorzystywane? 

Konieczne do 
działania stron 

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron, pozwalają Ci na 
poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą 
zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania
na stronę w tej samej sesji. 

 

Poprawiające 
wydajność 

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze Stron poprzez 
dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na
nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. 
komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Stron. 

 

Poprawiające 
funkcjonalność 

Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, 
region, w którym jesteś, personalizowanie ustawienia treści) by dostarczyć
Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na 
oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, 
chatów i forów. 

 

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich? 

Tak, korzystając ze Stron możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od zewnętrznych 
podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Grupa Allegro. 

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć? 

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne 
przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka



były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby 
każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje 
urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to 
negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron. 

Mozilla Firefox 

 

W głównym oknie programu klikamy na Narzędzie, Opcje i Prywatność. 

Wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika, a następnie 
odznaczamy pozycję Akceptuj ciasteczka (tak jak na ilustracji poniżej). Następnie klikamy na
przycisk OK. 

Internet Explorer 8 

W głownym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia, Opcje internetowe i Prywatność. 

W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę (ilustracja poniżej). W ten 
sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK. 

Opera 

W głównym oknie wybieramy Narzędzia i Preferencje. 

W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka. 



Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek (ilustracja poniżej). Klikamy na OK. 
Zrobione. 

Chrome 

W głównym oknie przeglądarki klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome. 

Wybieramy Ustawienia i Pokaż ustawienia zaawansowane. 

W sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji Pliki cookie zaznaczamy pozycję
Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (jak na ilustracji poniżej). Na koniec 
wybieramy przycisk Gotowe. 
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