Kup Sprzedaj Licytuj

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób serwis QuickDeal24 wykorzystuje informacje o Tobie,
będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników serwisu QuickDeal24 oaz
odwiedzających nasz serwis którzy mogą, ale nie muszą być naszymi Użytkownikami.

ADMINISTRATOR
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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 (dalej również: RODO),
informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych KW GRUPA – właściciel serwisu QuickDeal24
z siedzibą w Niepołomicach pl. Kazimierza Wielkiego 9, NIP: 6830002178 (dalej również jako „KW GRUPA”);

DEFINICJE
1.

Użytkownik - Osoba fizyczna lub firma zakładająca konto Użytkownika w serwisie QuickDeal24.

2.

Dane Użytkownika - Informacje podawane przez Ciebie przy zakładaniu konta Użytkownika, np. Twoje imię
i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

3.

Informacje o Twoim koncie Użytkownika - Informacje gromadzone i przetwarzane po założeniu konta,
obejmujące w szczególności adres e-mail, segment klienta, informacje o udziale w aukcjach, pozycje
zakupione na aukcjach oraz którymi byłeś potencjalnie zainteresowany.

4.

Dane internetowe - Identyfikator Użytkownika, adres IP, rodzaj użytej przeglądarki internetowej, data i czas
udziału w licytacji, informacje o złożonych ofertach i limitach

5.

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych serwisu QuickDeal24 - Odwiedzane miejsca oraz
aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez serwis QuickDeal24, w tym
godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się
łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenach serwisu QuickDeal24; informacje
techniczne o urządzeniu (adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia
internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub
przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie
internetowej lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez serwis
QuickDeal24 takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

6.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.

SERWER
1.

Państwa dane osobowe będą przekazane przez KW Grupa na serwer znajdujący się w Krakowie. Dane
umieszczone na tym serwerze są szyfrowane; a serwerem zarządza DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą pod adresem ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON
12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA w KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2811500,00 zł (w całości
wpłacony).

TWOJE DANE OSOBOWE i SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA
1. Nasze usługi
Świadczenie usług przez serwis QuickDeal24 obejmuje następujące działania: organizacja aukcji online
Produktów i Nieruchomości na rzecz Sprzedających będących właścicielami ww. Produktów i Nieruchomości,
udostępnianie serwisu do licytacji Produktów i Nieruchomości na żywo, streaming live wideo z Licytacji
zamkniętych, prowadzenie katalogu Produktów i Nieruchomości przeznaczonych do licytacji, oferowania Ci
wybranych pozycji bezpośrednio.

2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?
Dane kontaktowe; dane adresowe; dane internetowe; informacje o Twoim koncie użytkownika; dane
dotyczące licytacji w których brałeś udział, dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych
stron; przetwarzamy informacje dotyczące wygranych przez Ciebie licytacji oraz pozycji, którymi byłeś
zainteresowany, lecz nie udało Ci się ich wygrać.

3. W jakim celu przetwarzane są dane?
a) do tworzenia Twojego profil klienta, w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego
dopasowania ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb umożliwiających oferowanie Ci
pozycji dostosowanych do Twoich zainteresowań, czyli profilowanie;
b) w celu przesyłania informacji w newsletterach;
c) w celu przesyłania ofert handlowych;
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d) w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia przez Licytującego umowy dotyczącej nabycia
nieruchomości tj. przesłania Państwa oferty handlowej, przekazania Państwa danych osobowych do
deweloperów, właścicieli nieruchomości, biur sprzedaży okazywanych nieruchomości, kancelarii
notarialnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (Państwa zgody) oraz art. 6 ust. 1 lit. b (wykonania umowy
lub działań przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) 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) w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia przez Licytującego umowy kupna – sprzedaży
Produktów innych niż Nieruchomości tj. przesłania Państwa oferty handlowej, przekazania Państwa
danych osobowych do Sprzedających będących właścicielami licytowanych Produktów;
f) w celu informowania Cię o aktualnym statusie i przebiegu Licytacji w których bierzesz udział.
g) dla celów analitycznych - łączymy Twoje dane z informacjami o innych Użytkownikach na potrzeby
sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje
pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb Użytkowników oraz
planowanie rozwoju serwisu;
h) W celu realizacji płatności online - dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na
rzecz Sprzedającego w zakresie niezbędnym do możliwości przystąpienia do licytacji w serwisie
QuickDeal24. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
i) W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych - możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia
Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb
i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz
zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. w takich przypadkach serwis QuickDeal24 zawsze
weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

4. Odbiorcy danych
a) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby, zainteresowane zbyciem nieruchomości / produktów
oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości / produktów - tym celu
Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami tych
podmiotów

w zakresie

niezbędnym

do

przeprowadzenia

transakcji

(umowy

przedwstępnej/deweloperskiej/sprzedaży) i doprowadzenia do jej finalizacji.
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b) Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka
konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie
nieruchomości;
c) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym
podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. agencjom marketingowym,
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym;
d) Dla celów analitycznych - Twoje Dane statystyczne są udostępniane poszczególnym Sprzedającym, ale
wyłącznie w obrębie Twojej aktywności w stosunku do nieruchomości/produktów danego sprzedającego.
Możemy także udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, jednak wyłącznie w formie
zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.
w przypadku udostępnienia Twoich Danych wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności
i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W trosce o jakość świadczonych usług Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu usunięcia konta
Użytkownika. Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron przetwarzamy do 36
miesięcy po ich pozyskaniu, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

6. W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy Informacje o Twoim koncie Użytkownika pod kątem pozycji, którymi jesteś zainteresowany,
dzięki temu mamy okazję prezentować Ci wybrane pozycje. Podczas odwiedzania naszych stron
internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach
użytkowników. Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych: Dane kontaktowe;
Informacje o Twoim koncie; Dane zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Jeśli nie
życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój
sprzeciw. w każdej chwili możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację
marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać
zgodami, znajdziesz w sekcji Zarządzanie Danymi.

UPRAWNIENIA
1. Masz prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to
wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do
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cofnięcia zgody. Oświadczenie takie można złożyć w dowolnym momencie na adres email:
bok@quickdeal24.pl lub w sekcji Edycja Profilu.

SKARGA
1.

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który
ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych
osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz
ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej;
WARUNEK UDZIAŁU W LICYTACJACH

1.

Podanie przez Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji czynności zmierzających do
umożliwienia Tobie udziału w licytacjach produktów / nieruchomości organizowanych na aukcjach
w serwisie QuickDeal24.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r. w związku z potrzebami, jakie mogę
wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany
Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej.
Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych
usług.
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