Zasady kontaktu z administratorem serwisu www.mennicalegacytower.pl
Serwis www.mennicalegacytower.pl (dalej: „Serwis”) udostępnia możliwość nawiązania kontaktu z administratorem
Serwisu (Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater
53, 00-113 Warszawa – dalej „MLT” ) poprzez kontaktowe adresy email i formularze kontaktowe zamieszczone w Serwisie.
W przypadku, gdy ramach wysyłanej do MLT wiadomości przekazywane są dane osobowe, MLT informuje, że:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Państwa dane osobowe są
przetwarzane w związku z wysłaną przez Państwa wiadomością do MLT poprzez adres email lub formularz
kontaktowy dostępny w Serwisie.
b. Przetwarzane są wyłącznie takie dane osobowe, które podadzą Państwo w wysłanej wiadomości. Wiadomości nie
powinna zawierać danych osobowych, które nie są niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.
c. Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w terminie 30 dni od uznania, że Państwa sprawa została
załatwiona, chyba że będą istnieć inne podstawy przetwarzania, np. obowiązek prawny MLT lub przyszła umowa
łącząca Państwa z MLT. W każdej chwili mogą Państwo wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w
korespondencji prowadzonej z MLT - poprzez wysłanie wiadomości na adres info@mennicalegacytower.pl.
d. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy z MLT w ramach usługi lub
produktu, którym jesteście Państwo zainteresowani – art. 6 ust. 1 lit. b) 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).
e. Jeżeli w trakcie korespondencji ulegnie zmianie cel przetwarzania danych osobowych, MLT zobowiązuje się do
powiadomienia Państwa o tym fakcie.
f. Przysługuje Państwu prawo do:
- uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach
przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
- żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
- przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie
wybranemu podmiotowi trzeciemu,
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
g. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres
info@mennicalegacytower.pl.

The rules of contact with the administrator of the website www.mennicalegacytower.pl
The www.mennicalegacytower.pl website (hereinafter referred to as the "Website") provides a possibility to contact the
administrator of the Website (Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. with its registered
office in Warsaw, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw - hereinafter referred to as the "MLT") via contact e-mail addresses
and contact forms on the Website. In the event that personal data is transferred as part of the message sent to the MLT,
the MLT informs that:
a. The controller of your personal data is Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. with
its registered office in Warsaw, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw. Your personal data is processed in connection with
the message sent to the MLT via e-mail address or via contact form available on the Website.
b. Only such personal data as you provide in the message will be processed. Messages should not contain personal data
that is not necessary to deal with your case.
c. Your personal data will be deleted no later than 30 days after your case has been resolved, unless there is other legal
basis of the processing, such as MLT's legal obligation or a future agreement between you and MLT. At any time you
may request the deletion of your data contained in correspondence with the MLT by sending a message to
info@mennicalegacytower.pl.

d. The legal basis for processing your personal data is to take steps before concluding a contract with MLT in connection
with the service or product you are interested in - Article 6(1) (b) of the Regulation 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
e. If during the correspondence the purpose of personal data processing is changed, the Administrator undertakes to
notify you about this fact.
f. You are entitled to:
- information on the processing of the data (right of access), including the categories of processed personal data and
the possible recipients of the data,
- require incorrect data to be rectified or supplement incomplete data,
- to require the deletion or restriction of the processing of the data, provided that the legal requirements for such a
request are fulfilled,
- data portability - by receiving data from the controller in a format that allows data to be transferred to a selected
third party,
- filing a complaint to the supervisory authority: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa - where personal data are processed unlawfully.
g. Any requests, questions or demands related to the processing of personal data should be addressed to
info@mennicalegacytower.pl .

