
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

- goście budowy- 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (dalej: „RODO”), oraz ponieważ: 

⎯ Pani/Pana dane uzyskaliśmy w oświadczeniu związanym z odwiedzinami na terenie budowy; 

chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji. 

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Pani/Pana danych są podmioty z Grupy Kapitałowej Resi Capital związane 

porozumieniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach Grupy. To te podmioty 

wyznaczają cele i sposoby przetwarzania danych. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Resi Capital znajduje się na stronie https://resicapital.pl/ w zakładce RODO.  

 

Administratorzy wyznaczyli wspólny adres kontaktowy w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych dla osób, których dane dotyczą: ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków. 

 

Celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych 

powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim skontaktować: 

⎯ elektronicznie pod adresem e-mail: iod@resicapital.pl lub  

⎯ telefonicznie pod nr telefonu: +48 535 177 599. 

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO 

PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE? 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ posiadamy prawnie uzasadniony interes (art. 

ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób wyrażających 

chęć wejścia na teren budowy oraz na ewentualnym dochodzeniu, ustaleniu lub obronie roszczeń 

wynikłych lub mogących wyniknąć w związku z wizytą na terenie budowy. 

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH? 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono 

przetwarzanie danych osobowych takie jak ochrona oraz ewentualnie kancelarie prawne 

świadczące pomoc prawną na naszą rzecz. 

 

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG? 

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

(przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). 

https://resicapital.pl/


5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE? 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały 

zebrane. Okres ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia ewentualnego 

postępowania. 

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, PANI/PANU 

PRZYSŁUGUJĄ? 

Ma Pani/Pan prawo do: 

⎯ uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz do 

uzyskania dostępu do tych danych, 

⎯ sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, 

⎯ usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO, 

⎯ ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami RODO, 

⎯ przenoszenia danych w przypadkach określonych przepisami RODO, 

⎯ wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach wynikających 

z naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

⎯ złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, np. w 

Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

[Profilowanie] Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w 

odniesieniu do Pani/Pana danych.  

 

[Wymóg podania danych] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości przebywania na terenie budowy. 

 


