INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

I.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1) – dalej RODO − informujemy, że jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni
za wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z przetwarzania danych
osobowych.

II.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa
Osobowych, oznacza to Pekabex Bet S.A.

o

Administratorze

Danych

i. Adres do kontaktu – ul. Szarych Szeregów 27, 60 – 462 Poznań
ii. E-mail: administrator.pbsa@pekabex.pl
iii. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod.pbsa@pekabex.pl
III. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród
następujących celów:
1. w celu wykonania i na podstawie zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
4. w celu rozliczenia umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz
prowadzenie dalszej korespondencji, czy kontaktu w tym zakresie (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

IV.

Będziemy przetwarzać Państwa dane (np. imię, nazwisko, nazwa prowadzonej
działalności gospodarczej, nr tel., adres e-mail), które pozyskamy od podmiotów,
które Państwa zatrudniają, lub z którymi Państwo współpracujecie, a które są
naszymi kontrahentami, czy podmiotami, z którymi współpracujemy w ramach
realizacji umowy.

V.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom
podmiotów:
Spółkom należącym do grupy kapitałowej Pekabex, podwykonawcom, czyli
podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak firmy księgowe,
informatyczne, doradcze, kancelarie prawne, czy inne podmioty realizujące na
nasze zlecenie szereg usług w ramach procesów naszej działalności gospodarczej,
podmioty zaangażowane w realizację procesu inwestycyjnego. Zakres podmiotów
jest zmienny. W związku z powyższym zawsze możecie nas Państwo zapytać, z kim
aktualnie współpracujemy i komu przekazujemy Państwa dane.

VI.

Dane osobowe
Gospodarczego.

nie

będą

przekazywane

poza

teren

Europejskiego

Obszaru

VII. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ciążącego na
administratorze to będą one przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia
tego obowiązku.

VIII. Wymóg udostępnienia danych jest obowiązkiem umownym wynikającym z umowy
oraz przepisów obecnie obowiązującego prawa. Dane osobowe nie podlegają
profilowaniu.
IX. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

prawo dostępu do swoich danych
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych.
ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj do nas żądanie na adresy podane w pkt. II.

