
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KB Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sienna 50, 

80-605 Gdańsk (dalej: Administrator). Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: 

biuro@kbpomorze.pl lub telefonując pod numer: +48 58 343 23 20. 

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania 

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Panią/Panem umowy oraz wykonywania 

obowiązków i uprawnień Administratora z niej wynikających, jak również w celu umożliwienia Administratorowi 

zabezpieczenia i dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest 

Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych po zakończeniu realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,       

tj. dla zapewnienia Administratorowi możliwości zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń wynikających              

z umowy. Podanie przez Pani/Pan danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub wykonaniem niektórych jej postanowień. Pani/Pana dane 

osobowe będą przez Administratora przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń 

wynikających z zawartej umowy, chyba że obowiązek przechowywania Pani/Pana danych przez Administratora 

przez dłuższy okres wynika wprost z właściwych przepisów prawa. 

III. Informacja o odbiorcach danych 

Jeżeli jest Pani/Pan wobec Administratora podwykonawcą w związku z zawartą przez Administratora umową     

o roboty budowlane, Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom, 

wobec których Spółka jest zobowiązana do przekazania danych swoich podwykonawców na podstawie 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich   

(tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. 

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

• prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do uzyskania                

od Administratora kopii Pani/Pana danych; 

• prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe, jak również       

o uzupełnienie Pani/Pana danych, które okażą się niekompletne, 

• prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych; 

• prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych; 

• prawo do przeniesienia Pani/Pana danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych 

oraz do przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również         

do żądania od Administratora przesłania Pani/Pana danych bezpośrednio innemu administratorowi); 

• prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych na potrzeby prowadzenia 

marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją - przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu 

Administratora; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 

Przysługujące prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie 

odpowiednich wniosków/oświadczeń bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych 

wskazanych w punkcie I niniejszej informacji. 

V. Profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji wobec Pani/Pana, jak również nie są poddawane operacjom profilowania. 


