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Informacja o ochronie oraz  sposobie przetwarzania danych osobowych przez ADBUD 

Sp. z o.o., Słupno(05-250), ul. Wspólna 21/2  

Dane osobowe zbierane przez ADBUD Sp. z o.o. przetwarzane są na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, 

w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

Kontakt 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z ADBUD Sp. z o.o pod 

adresem: adam.durka@adbud.waw.pl 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych 

W ramach swojej działalności ADBUD Sp. z o.o  zbiera i przetwarza dane osobowe: 

• w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez ADBUD Sp. z o.o jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz 

Klientów, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.adbud.waw.pl 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w celu wykonywania umów zawieranych przez ADBUD Sp. z o.o z klientami, w celu 

współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ADBUD Sp. z o.o 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ADBUD 

Sp. z o.o (podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

• przetwarzanie danych w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Adbud Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Prawo dostępu do danych 

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia 

do nas z żądaniem: 
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• udzielenia informacji o przetwarzanych danych, 

• wydania kopii przetwarzanych danych, 

• sprostowania nieprawidłowych danych, 

• uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

• ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich 

prawidłowości, 

• niezwłocznego usunięcie danych bezpodstawnie przetwarzanych. 

• przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. 

Jeżeli nie chcą Państwo, aby ADBUD Sp. z o.o przetwarzała Państwa dane osobowe w celach 

marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych w tym celu. 

Okres przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez ADBUD Sp. z o.o jako administratora danych 

związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów 

przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, 

lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu 

wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.  

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu 

ADBUD Sp. z o.o na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe 

i sądy. 

Prawo do wniesienia skargi 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez ADBUD Sp. z o.o  

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


