
Przedstawione na stronie internetowej www.flisac.com wizualizacje, animacje 
oraz modele budynków mają charakter poglądowy. W ygląd budynków oraz zagospo-
darowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie 
ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. W szelkie prawa 
zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich 
danych i materiałów dostępnych na  niniejszej  stronie  internetowej  podlegają  
w szczególności przepisom ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r. o  Prawie autorskim  
ii prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). W ykorzystywanie 
danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdo-
razowo pisemnej zgody. W  przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy  
o kontakt na adres: contact@flisac.com

Administratorem  danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych ("RODO"), w zakresie danych osobowych  przekazanych  w  formularzu  kontaktowym  dostępnym  
z niniejszej strony internetowej (tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) ("dane osobowe") jest  Tilia  Bis  spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane będą w celu 
ii w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania określonego w formularzu kontaktowych , w szczególności w zakre-
sie zawarcia umowy najmu lub sprzedaży lokalu /apartamentu w inwestycji „FLISAC Apartamenty Powiśle” (podstawę prawną 
stanowi art. 6 pkt 1 b) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania będzie brak 
możliwości realizacji żądania. Osoba przekazująca swoje dane osobowe w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz - jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, jeżeli została 
wyrażona. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, jeśli w jej ocenie przetwarza-
nie danych osobowych narusza przepisy  RODO. Dane  osobowe  mogą być  przekazywane  organom  nadzorującym,  sądom  
i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym), a także podmiotom, za 
pomocą których Administrator będzie realizować żądanie objęte formularzem kontaktowym. Dane osobowe będą przetwarza
ne przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W kwes ach zawiązanych z ochroną danych 
osobowych możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: mailem na adres rodo@ghelamco.pl, listownie 
pisząc na adres siedziby Administratora tj. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa . 


