
Polityka prywatności  

Qtrzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żołnierska spółka 
komandytowa 

§ 1 

Qtrzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żołnierska spółka komandytowa z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 49a, 90-215 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX 
Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 800458, posiadająca numer NIP: 
7252292158 oraz REGON: 384176939 zwaną dalej „Qtrzy”, będąca administratorem danych 
osobowych niniejszym wprowadza politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”. 

§ 2 

Pojęcie „Użytkownik” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową 
www.apartamentyzolnierska.eu oraz jej podstrony, zwaną dalej „Stroną”.  

§ 3 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Qtrzy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Żołnierska spółka komandytowa.    

2. Qtrzy może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników 
innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

3. Użytkownik w celu skontaktowania się z Qtrzy może wykorzystać dane kontaktowe 
wskazane na stronie internetowej www.apartamentyzolnierska.eu w zakładce 
,,Kontakt”. We wszelkich sprawach dotyczących użytkowania strony i spraw 
biznesowych można się skontaktować z Qtrzy, wykorzystując w tym celu podane na 
stronie internetowej dane kontaktowe, np. adres e-mail, numer telefonu.  

4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda Qtrzy, są przetwarzane w sposób 
zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim 
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, zwanego dalej „RODO”. 

§ 4 

1. Qtrzy informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być 
podmioty, z którymi Qtrzy współpracuje, świadczące usługi tj. zewnętrzne firmy 
informatyczne, kancelarie prawne etc., z którymi podpisane zostały stosowne umowy 
powierzenia przetwarzania danych. Przy czym dane gromadzone i przetwarzane przez 
Qtrzy nie będą przesyłane do państwa trzeciego.  

§ 5 

http://www.apartamentyzolnierska.eu/
http://www.apartamentyzolnierska.eu/


1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich 
weryfikacji lub poprawienia, a także zażądać usunięcia, poprzez skierowanie 
odpowiedniego takiego wniosku do Qtrzy.  

2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli 
dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas 
Użytkownik ma prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych 
osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Qtrzy lub 
podmiotu trzeciego (patrz. § 6 pkt 2 ppkt a).  

4. Użytkownik ma prawo, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody, 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

§ 6  

1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Qtrzy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz wdrożoną Polityka Prywatności.  

2. Qtrzy przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu: 
a) odpowiedzi na wiadomość skierowaną przez Użytkownika do Qtrzy (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), 
b) niezbędnym do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
c) prawidłowej realizacji potencjalnej umowy, w tym niezbędnym do zakupu 

nieruchomości, zawarcia umowy sprzedaży, składania reklamacji (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), 

d) niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie 
usprawiedliwionych celów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e) dobrowolnie wyrażonej zgody w celu otrzymywania newslettera (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO).   

§ 7 

1. Dane osobowe przetwarzane w zasobach Qtrzy, mogą być przetwarzane przez czas 
niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, nie dłużej niż do 
upłynięcia terminu wygaśnięcie wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby 
wyniknąć z uwagi na celowość tego przetwarzania lub innego stosunku prawnego.  

2. Dane osobowe przetwarzane mogą być również do momentu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.  

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane pomimo ziszczenia się przesłanki wskazany 
powyżej, jeżeli istnieje przepis prawa, który obliguje lub uprawnia do dłuższego 
przetwarzania tych danych.  

§ 8 

1. Qtrzy stosuje zaawansowane środki techniczne i organizacyjne, mające na celu 
minimalizację ryzyka pozyskania czy też modyfikacji danych osobowych gromadzonych 
w zasobach Qtrzy, zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, jak również 
chroniące dane przed dostęp osób nieupoważnionych.   



2. Qtrzy ma możliwość pseudonimizacji, szyfrowania oraz zapewnia kontrolę dostępu, do 
danych dzięki czemu zostało zminimalizowane ryzyko ewentualnego naruszenia 
bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.  

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione lub podmioty, z 
którymi Qtrzy współpracuje, na podstawie odrębnie zawartych stosownych umów.    

4. W celu realizacji umowy Qtrzy może udostępniać zebrane dane Użytkownika, 
podmiotom tj. organy i urzędy publiczne, podmioty pośredniczące w transakcjach oraz 
dostawców, dla których dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej 
umowy lub czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy. W takich 
przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego 
minimum. 

§ 9  

Użytkownik ma możliwość kontakt z Qtrzy w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem 
pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania 
pełnych danych osobowych. Dodatkowo w celu uzyskani szybkiej odpowiedzi konieczne 
będzie wskazanie adresu mailowego. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przesłanego zapytania.  

§ 10 

1. Qtrzy wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) dotyczące Użytkownika, czyli niewielkie 
informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez 
oprogramowanie komputera przeglądarki, (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki 
cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Cookies mogą być 
odczytywane przez system teleinformatyczny Qtrzy. 

2. Gromadzone w powyższy sposób dane mogą identyfikować Użytkownika, co pozwala 
na dopasowanie treści stron internetowych, z których korzysta, do jego potrzeb.  

3. Qtrzy przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie 
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu obsługi liczników odwiedzin, 
dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Qtrzy analizowania sposobu, 
w jaki użytkownicy z korzystają ze strony internetowej Qtrzy.  

§ 11 

1. Qtrzy informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki 
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu 
końcowym Użytkownika.   

2. Qtrzy wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich 
zapisaniu przez Qtrzy poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, 
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w 
ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.  

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o możliwości usunięcia plików 
cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:  

a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 
b. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, 
c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 

http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl


d. Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL 

§ 12 

Qtrzy niniejszym informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki 
internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na 
urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności 
strony internetowej Qtrzy. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików 
cookies w trakcie korzystania z usług strony.  

§ 13 

1. Qtrzy korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych 
udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”. 

2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na 
komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania 
sposobu, w jaki Użytkownik korzystają z dedykowanej strony internetowej Qtrzy. 
Informacje generowane przez cookie na temat aktywności Użytkownika będą 
przekazywane spółce Google. 

3. Google będzie korzystała z tych informacji m.in. w celu tworzenia raportów 
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług 
związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. 

4. Google może również przekazywać informacje osobom trzecim, jeżeli będzie 
zobowiązana bądź uprawniona do tego na podstawie przepisów prawa lub w 
przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

5. Odwiedzający może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację 
bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny 
jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

§ 14 

1. Każdy Użytkownik, korzystając z sieci Internet powinien pamiętać, iż nie da się 
zagwarantować pełne bezpieczeństwo transmisji danych. Dlatego też, mimo dołożenia 
wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, Qtrzy nie może 
zapewnić lub zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych do 
i z administrowanych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza kontrolą, których 
wystąpienie może spowodować niekontrolowane udostępnienie danych. W związku z tym 
zaleca się Użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie 
powinny zostać ujawnione. 

2. Qtrzy informuje ponadto, że za publikowane witryny zawierające odnośniki do innych 
stron internetowych, Qtrzy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania 
prywatności obowiązujące na tych stronach. Qtrzy zaleca, by po przejściu z witryn Qtrzy 
na inne strony, zapoznać się z wdrożoną tam polityką prywatności. 

§ 15 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
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Odwiedzający w sprawach dotyczących polityki może skontaktować się bezpośrednio z Qtrzy 
za pomocą adres email: kontakt@apartamentyzolnierska.eu oraz pocztą tradycyjną na adres 
korespondencyjny: Qtrzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żołnierska spółka 
komandytowa, ul. Rewolucji 1905 r. 49a, 90-215 Łódź. 


