KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
dla kontrahentów spółki Pol-Swed Projekt , ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz.
UE L 119/32 z 04.05.2016 roku (RODO)
1. Administrator danych.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pol-Swed Projekt Sp. z o. o. ,
ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot.
Kontakt z Administratorem : drogą mailową:idorodo@polswed.com
telefonicznie : 58 555 94 80
2. Gromadzenie danych
Pani/a dane osobowe zostały pozyskane przez Pol-Swed Projekt Sp. z o. o. podczas
osobistego pierwszego kontaktu lub kontaktu z Pani/a pracodawcą/przedsiębiorstwem
jako podwykonawcą/dostawcą/współpracownikiem w celu nawiązania relacji biznesowej.
3. Cele przetwarzania danych osobowych.
Wyrażenie przez Panią/a dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
pozwala spółce Pol-Swed Projekt na ich przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 RODO
wyłącznie przez upoważnionych pracowników i współpracowników , w celach związanych
z prowadzona działalnością gospodarczą, w tym szczególnie:
a) w ramach realizacji:
✓ przedsięwzięć i prac związanych z projektowaniem obiektów budowlanych wraz z
infrastrukturą techniczną oraz niezbędnych kontaktów z administracją publiczną
i/lub samorządową.- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b, c RODO
✓ przedsięwzięć i prac związanych z realizacją obiektów budowlanych wraz z
infrastrukturą techniczną oraz niezbędnych kontaktów z administracją publiczną i
samorządową - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b, c RODO
✓ przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie nowych projektów realizacyjnych i
nowych kontrahentów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO
✓
obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, a także
innymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze danych osobowych z mocy
prawa , a także w związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez każdą ze
stron – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) f) RODO– do czasu przedawnienia
zobowiązania podatkowego oraz wykonania innych obowiązków ciążących na
Administratorze danych osobowych z mocy prawa,
b) w ramach realizacji ww przedsięwzięć odbiorcami Pani/a danych mogą być
ponadto:
✓
podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, obsługi prawnej i księgowej,
ubezpieczeniowe oraz podatkowe,
✓
podmioty współpracującym ze spółką Pol-Swed Projekt, w tym: wykonawcy i
podwykonawcy - w zakresie realizacji projektów i inwestycji budowlanych,

4. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych , które są warunkiem nawiązania kontaktu i ewentualnego
zawarcia umowy z Pol-Swed Projekt sp. z o.o. i jej dalszej realizacji , są pozyskiwane
bezpośrednio od Pani/a.
W zakresie, w jakim dane osobowe będą gromadzone na podstawie Pani/a zgody,
podanie danych jest dobrowolne.
5. Okres przetwarzania danych osobowych.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w p. 3 niniejszej informacji, wynikający z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Pol-Swed Projekt(np. okres rękojmi, gwarancji, zobowiązań
umownych itp.) lub po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa ,
w tym także do celów archiwalnych.
W przypadku gdy Pani/a dane zostały pozyskane na podstawie wyrażonej przez Panią/a
zgody na przetwarzanie danych - do czasu wycofania tej zgody.
6. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom z państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego wyłącznie na podstawie klauzul umownych , których treść została
zatwierdzona przez Komisję Europejską.
7. Uprawnienia osób, których dane przetwarza spółka Pol-Swed Projekt
✓ uprawnienie do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do ich przenoszenia.
Uprawnienia te może Pan/i zrealizować w dowolnym czasie, w siedzibie
Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub telefonicznie.
✓ uprawnienie do odwołania w dowolnym czasie udzielonej zgody, w przypadku, gdy
Pan/i udzielił spółce Pol-Swed Projekt zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Odwołanie zgody może być dokonane pisemnie na adres Administratora danych
lub mailowo na adres: idorodo@polswed.com. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
✓ uprawnienie do wniesienia skargi (wolna od opłat) do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważa Pan/i , że przetwarzanie danych
osobowych przez Pol-Swed Projekt sp. z o.o. narusza przepisy prawa.
8. Informacje dodatkowe.
Informujemy, że Pani/a dane osobowe , którymi dysponuje Pol-Swed Projekt sp. z o.o. nie
podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

