
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Administratorem danych jest: 

BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O. z 

siedzibą w Krakowie, moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie 

adresu e – mail, w celach marketingowych. Poinformowano mnie że wyrażenie przeze 

mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody 

nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O. z 

siedzibą w Krakowie, moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie 

numeru telefonu w celach marketingowych. Poinformowano mnie że wyrażenie 

przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie 

zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem 

zgody. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie 

adres e-mail, informacji handlowej, w tym informacji o promocjach i ofertach, w tym 

specjalnych dotyczących oferty mieszkań, apartamentów, m. postojowych, komórek 

lokatorskich przez BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie i 

działające w jej imieniu podmioty powiązane wspierające działania marketingowe. 

Poinformowano mnie że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę ją w 

każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, 

które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O. z siedzibą 

w Krakowie, przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach statystycznych 

dotyczących inwestycji deweloperskich oraz innych inwestycji dotyczących 

nieruchomości realizowanych przez BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O. z 

siedzibą w Krakowie oraz podmioty współpracujące BOOST GROUP INVESTMENT SP. 

Z O.O. Poinformowano mnie, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, mogę 

ją w każdej chwili cofnąć oraz wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, 

które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

Cookies 

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi 

urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) 

zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. 

Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach 

statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych 



indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej 

przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies 

zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies 

może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics i Google Maps 

Nasze strony używają usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics i Google Maps. Google 

Analytics i Google Maps używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu 

korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są 

przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. 

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej 

strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to 

państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen 

adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób 

funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na 

wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje 

do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów 

dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z 

korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w 

ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi 

Google. 

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce 

internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji 

strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować 

zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony 

internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również 

przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną 

pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


