Oświadczenie o ochronie prywatności “Notarissencombinatie Den
Helder”
Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o tym, w jaki sposób nasze biuro obchodzi się z danymi
osobowymi przetwarzanymi w kontekście działań i usług.
Nasze dane kontaktowe
Nazwa biura:
Notarissencombinatie Den Helder
Adres:
Drs F. Bijlweg 5
Kod pocztowy/ Miejsce:
1784 MC Den Helder
Osoba kontaktowa:
Mr Arrindell
Adres mailowy:
e.arrindell@notarissencombinatie.nl
Nasze usługi
Nasze biuro prosi o podanie danych osobowych tylko w następujących celach:
•
wykonywanie zleceń w postaci porady lub innych usług;
•
w celu spełnienia ustawowych zadań i obowiązków;
•
do celów, na które specyficznie wyraziłeś/-łaś zgodę.
Twoje dane nie będą przetwarzane w innych celach bez Twojej zgody.
Dane osobowe są wymagane do sporządzenia aktu notarialnego lub do wykonania innego zlecenia.
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z aktami notarialnymi
Gdy nasze biuro sporządza akt notarialny zawierający Twoje dane osobowe, notariusz musi
przestrzegać przepisów prawnych. Przepisy te mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych:
1. Notariusz musi umieścić określone dane (osobowe) w akcie. Twoje dane są zatem
przetwarzane na podstawie prawnej.
2. Notariusz zobowiązany jest, aby na zawsze zachować podpisany akt z Twoimi danymi
osobowymi.
3. Jak tylko akt zostanie podpisany przez notariusza, staje się oficjalnym dowodem. Nie
można wtedy nic w nim zmienić, nawet jeśli dane osobowe nie zgadzają się. Jeżeli zmiany
są konieczne, notariusz musi sporządzić nowy akt zawierający zmianę.
4. Notariusz zobowiązany jest do sprawdzenia określonych danych (osobowych) w Bazie
Danych Osobowych (BRP), Rejestrze Handlowym i w Księdze Wieczystej.
5. Notariusz musi obowiązkowo sprawdzić Twoja tożsamość. Dlatego, aby to zrobić musi
zażądać od Ciebie ważnego dowodu tożsamości. Notariusz jest jednym z nielicznych, którzy
mogą również go kopiować ze wszystkimi danymi które się w nim znajdują.
6. Twoje dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową notariusza. Nieupoważnione osoby nie
maja dostępu do tych danych.
Porady i inne usługi
Dla innego przetwarzania danych osobowych przez nasze biuro obowiązują:
Przetwarzanie danych osobowych ma następujące cele i związane z nimi podstawy prawne:
o przepisy prawne;
o zlecenie, na przykład zorganizowanie aukcji lub wykonanie umowy, na przykład
wysłanej do nas umowy sprzedaży.
Źródło przetworzonych danych osobowych
Jeśli nasze biuro przetwarza dane osobowe o Tobie, które nie uzyskaliśmy od Ciebie, będzie to
zawsze wykonane w kontekście przydzielonego nam zadania. Źródłem tych danych będzie wówczas
jeden z poniższych:
•
Rejestry publiczne, w tym Księga Wieczysta lub rejestry publiczne prowadzone przez Sąd
•
Pośrednik lub inny doradca w związku z umowa zakupu, w której jesteś jedna ze stron
•
Darczyńca
•
Banki
•
Twój rewident lub księgowy.
Przekazywanie Twoich danych osobowych
Nasze biuro przekazuje Twoje dane osobowe innym osobom (strona trzecim) tylko wtedy, gdy jest
to prawnie wymagane lub jeśli jest to naprawdę konieczne do wykonania zlecenia.

Nasze biuro przekazuje dane osobowe następującym odbiorcom:
•
Posiadaczy rejestrów, którzy otrzymują kopie aktu, na przykład Rejestr Gruntów
•
Organy podatkowe;
•
Centralny Rejestr Testamentowy
Dane osobowe nie są przekazywane przez nasze biuro poza Unie Europejską, organizacjom
międzynarodowym lub reklamodawcom.
Przechowywanie Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez nasze biuro dłużej niż jest to konieczne do
celu, dla którego zostały zgromadzone, w celu wykonania obowiązków ustawowych i wypełniania
zobowiązań prawnych lub realizacji umów (mamy na uwadze okresy przedawnienia). Obowiązują
okresy przechowywania z przepisów ustawowych, takich jak ustawa o notariuszach i ustawa o
dokumentach publicznych. Akta notarialne są wiecznie zachowywane.
Twoje prawa w odniesieniu do przetworzonych przez nas danych osobowych
Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nasze biuro, możesz skorzystać z następującego
prawa w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Dokonuje się tego za
pomocą (najlepiej pisemnego) wniosku za pośrednictwem danych kontaktowych z niniejszego
oświadczenia o ochronie prywatności. Zanim wykonamy Twoją prośbę, najpierw skontrolujemy
Twoją tożsamość na podstawie ważnego dowodu tożsamości.
Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą
Zawsze możesz poprosić o to, jakie dane osobowe przetwarza nasze biuro, w jakim celu oraz jak
długo są one przechowywane. Może istnieć podstawa prawna, która uniemożliwia nam odpowiedź
na Twoją prośbę. Ocenimy to wtedy i poinformujemy Cię o tym.
Prawo do sprostowania
Jeśli uważasz, że pewne informacje nie zostały poprawnie przetworzone, masz prawo żądać
poprawienia tych danych. Jeśli dotyczy to danych w akcie notarialnym, nie jest to możliwe i należy
sporządzić nowy akt jako załącznik do niewłaściwego aktu.
Prawo do usunięcia danych (prawo do “zapomnienia”)
Kiedy życzysz sobie, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte możesz przesłać o to wniosek.
Jeżeli informacje znajdują się w aktach notarialnych, notariusz nie może ich prawnie usunąć.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie danych osobowych przez nasze biuro (w oczekiwaniu na
żądane przez Ciebie sprostowanie Twoich danych osobowych, złożony sprzeciw co do przetwarzania
lub tego, że może właśnie nie chcesz aby dane zostały utracone, pomimo że przetwarzanie jest
nieregularne) możesz złożyć wniosek w tej sprawie.
Prawo do przeniesienia danych
Jeśli Twoje dane osobowe nie są przetwarzane dla aktu notarialnego i chcesz przenieś dane
osobowe do innego usługodawcy, możesz złożyć wniosek w tej sprawie. Takie przeniesienie nie
zawsze jest jednak możliwe, ponieważ prawne obowiązki notarialne mogą temu przeciwdziałać.
Ewentualne ograniczenia w korzystaniu z Twoich praw na podstawie Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych
Nasze biuro dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać Twoich praw w oparciu o Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych. Może jednak zdarzyć się, że prawa te są sprzeczne z innymi
przepisami ustawowymi, takimi jak ustawa o notariuszach. Jeżeli notariusz z tego powodu nie może
spełnić jednego z wyżej wymienionych zadań, zostaniesz o tym pisemnie poinformowany/ -na.
Skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze biuro
Jeśli maja Państwo skargi dotyczące przetwarzania Swoich danych osobowych przez nasze biuro,
prosimy nas o tym poinformować za pośrednictwem powyżej wymienionych danych kontaktowych
na wstępie niniejszego oświadczenia. Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego
Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych. W tym celu możesz odwiedzić stronę internetową
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

