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Informacja 
o wybranym przetwarzaniu danych osobowych przez Spółki CPIPG 

 
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółki CPIPG 
(„Spółki CPIPG”), przekazane zgodnie z Rozporządzeniem 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 („Rozporządzenie”) oraz innymi powiązanymi przepisami prawa i regulacjami 
obowiązującymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Spółki CPIPG, jako administratorzy 
danych osobowych, przetwarzają dane osobowe w sposób opisany w dalszej części niniejszego 
dokumentu. 
 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółki CPIPG wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez czas 
konieczny do realizacji określonego celu. 

 

1. Cele przetwarzania danych Zawieranie i wykonywanie umów najmu.  

Opis celu przetwarzania Prowadzenie ewidencji najemców i osób kontaktowych, 
podpisywanie umów i prowadzenie rejestru umów, 
komunikowanie się z najemcami i uzyskiwanie informacji 
zwrotnej, prowadzenie rejestru pełnomocnictw, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych, fakturowanie, zbieranie raportów i 
danych o obrotach, przetwarzanie wyciągów bankowych, 
prowadzenie rejestrów gwarancji bankowych, kaucji i umów 
ubezpieczeniowych, zarządzanie należnościami, ewidencja 
poczty odebranej, rejestracja tablic rejestracyjnych 
samochodów najemców, prowadzenie ewidencji szkoleń 
najemców. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes stron lub umowa z osobą, której dane 
dotyczą. 

Kategorie danych osobowych  Dane kontaktowe, dane bankowe, dane identyfikacyjne na 
potrzeby podpisywania umów, listy obecności ze szkoleń. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Pracownicy najemców, przedstawiciele najemców, pracownicy 
Spółek CPIPG, pracownicy i przedstawiciele firm 
ubezpieczeniowych oraz podmiotów udzielających gwarancji 
bankowych. 
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Źródło danych osobowych Druga strona umowy. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG, zarządcy nieruchomości oraz inne spółki 
świadczące usługi związane z daną nieruchomością. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Przez okres trwania umowy najmu, a następnie przez 10 lat w 
celu obrony roszczeń prawnych. Dokumentacja księgowa - 
przez 10 lat od wystawienia dokumentu. Dla spółki węgierskich 
przez 8 lat. 

 

 

2. Cele przetwarzania danych Zarządzanie i korzystanie z bazy danych obecnych i 
przyszłych najemców i partnerów biznesowych w 
systemach informacyjnych. 

Opis celu przetwarzania Regularna komunikacja z najemcami i partnerami 
biznesowymi. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes Spółek CPIPG lub udzielona zgoda 
osoby, której dane dotyczą. 

Kategorie danych osobowych Imię, nazwisko, numer telefonu (komórkowego), e-mail, 
stanowisko, nazwa spółki, adres pocztowy. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Pracownicy i przedstawiciele ustawowi 
najemców/partnerów biznesowych. 

Źródło danych osobowych Druga strona umowy. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG, zarządcy nieruchomości oraz inne spółki 
świadczące usługi związane z daną nieruchomością. 

Okres przechowywania danych 
osobowych (tak długo, jak długo 
zastosowanie znajduje co najmniej 
jedna z poniższych opcji) 

W przypadku dotychczasowych najemców i partnerów 
biznesowych - na czas trwania umowy, a następnie przez 
okres 10 lat. 

W przypadku przyszłych najemców - na czas trwania tzw. 
HOT-Lease (umowa przedwstępna dotycząca 
podstawowych warunków najmu), a następnie przez okres 
10 lat. 

Jeżeli zgoda została udzielona – przez czas jej trwania. 

W pozostałych przypadkach (nie podpisuje się umowy, nie 
wyraża się zgody) na czas negocjacji umowy z 
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potencjalnymi najemcami/partnerami biznesowymi, a 
następnie przez 5 lat. 

 

 

3. Cele przetwarzania danych Przetargi, zawieranie i realizacja umów dostawy. 

Opis celu przetwarzania Identyfikacja potencjalnych dostawców usług lub 
produktów, wysyłanie zapytania, zbieranie ofert od 
dostawców, negocjowanie umów, podpisywanie i 
ewidencja umów, prowadzenie ewidencji dostawców i ich 
osób kontaktowych, komunikacja z dostawcami i 
otrzymywanie informacji zwrotnych, potwierdzenia 
faktur, potwierdzenia pełnych uprawnień, zarządzanie 
otrzymaną pocztą. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes CPIPG lub umowa z osobą, której 
dane dotyczą. 

Kategorie danych osobowych  Dane kontaktowe, wykształcenie, dane bankowe, dane 
identyfikacyjne na potrzeby podpisania umowy. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Pracownicy i przedstawiciele dostawców, pracownicy 
Spółek CPIPG. 

Źródło danych osobowych Druga strona umowy, rejestr handlowy. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG, zarządcy nieruchomości oraz inne spółki 
świadczące usługi związane z daną nieruchomością. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Dokumentacja kontraktowa - przez okres obowiązywania 
umowy, a następnie przez 10 lat w celu obrony roszczeń 
prawnych. 
Dokumentacja księgowa - przez dziesięć lat od 
wystawienia dokumentu. Dla spółki węgierskich przez 8 
lat. 
Przez 5 lat od zakończenia procesu wyboru w przypadku, 
gdy sprzedawca nie zostanie wybrany. 
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4. Cele przetwarzania danych Udostępnienie publicznego wi-fi. 

Opis celu przetwarzania Zapewnienie dostępu do Internetu dla gości. 

Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes Spółek CPIPG polegający na 
prowadzeniu publicznej sieci wi-fi. 

Kategorie danych osobowych  Imię, nazwisko, e-mail, adresy identyfikacyjne i techniczne 
podłączonego urządzenia (adres IP, adres MAC, IMEI, 
UDID itp.). 

Kategorie osób, których dane 
dotyczą 

Goście. 

Źródło danych osobowych Podłączone urządzenia. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Zewnętrzny dostawca połączenia. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Maksymalnie 30 dni. 

 

 

5. Cele przetwarzania danych Organizacja eventów, konkursów i programów 
lojalnościowych, dystrybucja newsletterów. 

Opis celu przetwarzania Prowadzenie ewidencji istniejących i potencjalnych 
klientów dla celów komunikacyjnych, oferowania 
produktów, prezentacji centrów handlowych, rabatów i 
ofert. 

Podstawa prawna Udzielona zgoda osób,  których dane dotyczą lub 
uzasadniony interes administratora w przypadku eventów. 

Kategorie danych osobowych  Imię, nazwisko, tytuł, e-mail, telefon, adres, wiek, data 
urodzenia, płeć, lokalizacja, nagrania audio-wideo lub 
zdjęcia z eventów. 

Kategorie osób, których dane 
dotyczą 

Goście, uczestnicy eventów, dostawcy, abonenci, osoby 
poniżej 15 roku życia, kontrahenci, pracownicy najemców. 

Źródło danych osobowych Osoby fizyczne. 
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Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG, zarządcy nieruchomości oraz inne spółki 
świadczące usługi związane z daną nieruchomością. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Przez okres, na który została udzielona zgoda, 3 lata od 
daty eventu. 

 

 

6. Cele przetwarzania danych Obsługa systemu telewizji przemysłowej (CCTV). 

Opis celu przetwarzania Nagrywanie materiału z kamer zainstalowanych ze 
względów bezpieczeństwa. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes Spółek CPIPG polegający na ochronie 
mienia i zdrowia osób fizycznych. 

Kategorie danych osobowych  Nagrania wideo osób i pojazdów znajdujących się w 
obszarach monitorowanych przez CCTV. 

Kategorie osób, których dane 
dotyczą 

Goście, pracownicy i inne osoby. 

Źródło danych osobowych System CCTV. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG, zarządcy nieruchomości oraz inne spółki 
świadczące usługi związane z daną nieruchomością. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Maksymalnie 7 dni.    

Maksymalnie 30 dni  dla firm w Rumunii. 

 

 

7. Cele przetwarzania danych Rejestracja wejść poprzez systemy dostępu do recepcji, 
budynków i parkingów. 

Opis celu przetwarzania Dowody i kontrola dostępu do pomieszczeń wewnętrznych 
oraz miejsc postojowych lub garaży Spółek CPIPG. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes Spółek CPIPG polegający na ochronie 
mienia i zdrowia osób fizycznych. 
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Kategorie danych osobowych  Imię, nazwisko, identyfikator techniczny kart dostępu, 
identyfikator rejestracyjny samochodu, adres. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Goście, pracownicy i inne osoby. 

Źródło danych osobowych Osoby fizyczne. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG, zarządcy nieruchomości oraz inne spółki 
świadczące usługi związane z daną nieruchomością. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

6 miesięcy od rejestracji danych. W przypadku spółki 
węgierskich - 24 godziny po opuszczeniu obiektu. 

 

 

8. Cele przetwarzania danych Zawieranie i obsługa Umów z Klientami. 

Opis celu przetwarzania Komunikacja z klientami, przetwarzanie żądań, zawieranie 
i przetwarzanie umów i zamówień, fakturowanie, 
zarządzanie należnościami, wystawianie dowodów 
dostawy, prowadzenie księgowości, przetwarzanie 
wyciągów bankowych, rejestracja osób kontaktowych, 
przechowywanie otrzymanej poczty. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes stron lub umowa z osobą, której dane 
dotyczą. 

Kategorie danych osobowych  Dane kontaktowe, dane bankowe, dane identyfikacyjne do 
podpisywania umów i zamówień. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Klienci oraz członkowie ich organów statutowych i 
pracownicy. 

Źródło danych osobowych Druga strona umowy, rejestr handlowy. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Na czas trwania umowy, a następnie przez dziesięć lat w 
celu obrony roszczeń prawnych. 

W pozostałych przypadkach (gdy nie dochodzi do 
podpisania umowy) na czas negocjacji umowy z 



 

strona 7 z 10 

 

potencjalnymi partnerami biznesowymi, a następnie przez 
pięć lat. 

 

 

9. Cele przetwarzania danych Prowadzenie ewidencji dotyczących nieruchomości. 

Opis celu przetwarzania Prowadzenie ewidencji istniejących umów najmu, 
służebności, umów zakupu gruntów, związanych z nimi 
płatności, rejestracja osób kontaktowych. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes Spółek CPIPG. 

Kategorie danych osobowych  Dane kontaktowe, dane identyfikacyjne na potrzeby 
podpisywania umów, dane bankowe. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Partnerzy kontraktowi, właściciele gruntów i użytkownicy, 
którzy sąsiadują z zarejestrowaną nieruchomością. 

Źródło danych osobowych Druga strona umowy, rejestr nieruchomości. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Na czas trwania umowy, a następnie przez dziesięć lat w 
celu obrony roszczeń prawnych. 

Umowy nabycia o charakterze majątkowym i o istotnym 
znaczeniu przechowuje się w sposób trwały jako 
dokumentację archiwalną. 

W pozostałych przypadkach (gdy nie dochodzi do 
podpisania umowy) na czas negocjacji umowy z 
potencjalnymi partnerami biznesowymi, a następnie przez 
pięć lat. 

 

 

10. Cele przetwarzania danych Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży 
nieruchomości. 

Opis celu przetwarzania Prowadzenie ewidencji właścicieli sprzedanych 
nieruchomości i osób kontaktowych, podpisywanie i 
rejestracja umów, komunikacja z właścicielami 
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nieruchomości, wypełnianie zobowiązań wynikających z 
umów sprzedaży. 

Podstawa prawna W stosownych przypadkach uzasadniony interes stron 
umowy lub umowy z osobami, których dane dotyczą. 

Kategorie danych osobowych  Identyfikacyjne dane osobowe w umowach: imię, 
nazwisko, tytuł, data urodzenia, numer dowodu 
osobistego (tylko w przypadku starszych umów), adres 
stałego pobytu. 
Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres i oznaczenie 
nieruchomości, numer telefonu, adres e-mail. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Właściciele nieruchomości i ich przedstawiciele. 

Źródło danych osobowych Osoby, których dane dotyczą lub ich przedstawiciele. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG. 

Osoby (prawne i fizyczne) prowadzące obsługę klienta (w 
tym rozstrzyganie skarg) w stosunku do właścicieli 
nieruchomości. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Przez czas trwania okresu gwarancyjnego, a następnie 
przez dziesięć lat w celu obrony roszczeń prawnych. 

 

 

11. Cele przetwarzania danych Zarządzanie stroną internetową. 

Opis celu przetwarzania Zbieranie niektórych danych osobowych poprzez 
wykorzystanie plików cookies i innych technologii. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes Spółek CPIPG w zakresie poprawy 
wydajności i skuteczności strony internetowej oraz 
prowadzenia analityki związanej z ruchem na stronie i 
preferencjami odwiedzających; zgoda osób 
odwiedzających stronę internetową. 

Kategorie danych osobowych  Adres IP, typ urządzenia i jego unikalny numer 
identyfikacyjny, typ przeglądarki, system operacyjny, 
położenie geograficzne (np. kraj), unikalny identyfikator 
nadany przez dostawcę technologii strony trzeciej oraz 
inne dane techniczne. 
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Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Odwiedzający stronę internetową. 

Źródło danych osobowych Urządzenie końcowe osoby odwiedzającej stronę 
internetową. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG. 

Spółki świadczące usługi analityczne i marketingowe. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Okres podany jest na danej stronie internetowej. 

 

12. Cele przetwarzania danych Informacje o ofertach i sprzedaży nieruchomości w 
ramach projektów Spółek CPIPG na podstawie zapytań od 
zainteresowanych stron. 

Opis celu przetwarzania Wysyłanie ofert, komunikacja z zainteresowanymi, 
przetwarzanie zapytań, prowadzenie ewidencji 
zainteresowanych i osób kontaktowych. 

Podstawa prawna Uzasadniony interes Spółek CPIPG. 

Kategorie danych osobowych  Imię, nazwisko, oznaczenie nieruchomości, numer 
telefonu, adres e-mail. 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 

Osoby zainteresowane wysyłaniem ofert i informacji o 
nieruchomościach. 

Źródło danych osobowych Osoby, których dane dotyczą lub ich przedstawiciele. 

Kategorie odbiorców danych 
osobowych 

Spółki CPIPG. 

Dostawcy (osoby prawne i fizyczne) świadczący usługi w 
chmurze i obsługę klienta dla właścicieli nieruchomości. 

Przekazywanie danych osobowych 
do państw trzecich 

Dane osobowe zebrane w ramach procedury zapytania 
ofertowego mogą być przekazywane do państw trzecich za 
pośrednictwem dostawców usług w chmurze i usług 
powiązanych (podwykonawców) zlokalizowanych w 
państwie trzecim. W przypadku, gdy takie przekazywanie 
dotyczy państw, dla których Komisja Europejska nie 
wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony, CPIPG stosuje standardowe klauzule umowne 
ogłoszone przez Komisję Europejską (Decyzja (UE) 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
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2021/914) w celu zapewnienia odpowiednich 
zabezpieczeń dla międzynarodowego przekazywania 
danych. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Przez okres obowiązywania oferty. 

 

Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym m.in. wykaz praw w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych, sposób przetwarzania tych danych oraz dane 

kontaktowe Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Spółek CPIPG znajdują się w Polityce 

Prywatności CPI umieszczonej pod adresem: http://cpipg.com/data-protection-policy. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en
http://cpipg.com/data-protection-policy

