
Informacja RODO 

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  KOMPLEXBUD MATEUSZ FABIAN,  pl. Chopina 3/3,
64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788 202 70 96. Mogą się Państwo ze mną skontaktować w następujący
sposób: listownie na adres wskazany wyżej lub przez e-mail: komplexbud@komplexbud.spoko.pl  

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będę przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
 prowadzić  negocjacje,  składać,  albo przyjmować oferty, brać  udział  w przetargach,  realizować

zawarte umowy, dochodzić swych roszczeń, gdyby takie powstały, 
 wypełniać swe obowiązki prawne, w szczególności wobec ZUS-u i organów podatkowych, 
 archiwizować dane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: 
 

 art. 6 ust. 1 lit. a). rozporządzenia RODO - Państwa zgoda na przetwarzanie danych, abym mógł
nawiązać współpracę i wykonywać zawartą umowę.

 Art. 6 ust. 1 lit. b). rozporządzenia RODO – jest to niezbędne dla wykonywania umowy zawartej z
Państwem.

 Art.  6  ust.  1  lit.  c).  rozporządzenia  RODO  -  obowiązki  prawne,  aby  moja  działalność  była
prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 Art.  6 ust.  1 lit.  f).  rozporządzenia RODO – mój  prawnie uzasadniony interes, jeśli  np.  byłoby
konieczne dochodzenie roszczeń wobec Państwa.

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Będę przechowywać Państwa dane osobowe do końca okresu, przez który mam obowiązek przechowywać
księgi rachunkowe dla celów podatkowych  oraz dokumenty płacowe i akta osobowe pracownika. Mam
prawo przechowywać je również dopóty, dopóki będzie to konieczne dla dochodzenia roszczeń, albo do
końca upływu okresu przedawnienia takich roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej
zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania. Dane podlegające archiwizacji będą przechowywane
zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcy danych:

Mogę przekazywać Państwa dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania: 

 innym kontrahentom, w tym inwestorowi, generalnemu wykonawcy, podwykonawcom, ich oraz
moim  pracownikom  i  przedstawicielom,  inspektorom  nadzoru,  inżynierom  kontraktu,
projektantom, dostawcom;  

 dostawcom,  którym zlecę usługi  związane z przetwarzaniem danych osobowych,  np.  bankom,
operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, obsłudze księgowej i prawnej; 

 Jeżeli  będą mnie  zobowiązywały  do tego  przepisy  prawne – ZUS-owi,  organom  podatkowym,
policji, sądom i innym instytucjom publicznym. 

5. Twoje  prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji:
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Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
 prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 
 prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
 prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  ze  względu  na  Państwa

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, 

 prawo do przenoszenia  Państwa danych osobowych,  tj.  prawo otrzymania ode mnie Państwa
danych  osobowych,  w ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym formacie  informatycznym
nadającym  się  do  odczytu  maszynowego.  Mogą  Państwo  przesłać  te  dane  innemu
administratorowi  danych lub zażądać,  abym przesłał  Państwa dane do innego administratora.
Jednakże zrobię to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia
danych  osobowych  przysługuje  Państwu  tylko  co  do  tych  danych,  które  przetwarzam  na
podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody. 

Prawo wycofania zgody: 

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę  mogą  Państwo  wycofać  poprzez  wysłanie  oświadczenia  o  wycofaniu  zgody  na  adres
korespondencyjny lub email. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Na Państwa żądanie dostarczę Państwu kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Za  wszelkie  kolejne  kopie,  o  które  się  Państwo  zwrócą  mogę  pobrać  opłatę  w  rozsądnej  wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócą się Państwo o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie
zaznaczą Państwo inaczej, informacji udzielimy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 

Prawo wniesienia skargi do organu: 

Przysługuje  Państwu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Nie  są  Państwo  zobowiązani  do  podawania  mi  swoich  danych  osobowych,  ale  jest  to  warunkiem
nawiązania  współpracy  i  zawarcia  umowy  oraz  jej  wykonywania.  Nie  stosuję  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie przekazuję danych osobowych do państw trzecich. 

Nowy Tomyśl, 14 czerwca 2021 r.  KOMPLEXBUD Mateusz Fabian
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