Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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, zwanego w skrócie RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej jest PPU Budomont-7 Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie
Śląskiej 41-704, przy ul. Kard. A. Hlonda 50, tel. 32 248-06-67, adres e-mail:
sekretariat@budomont-7.pl zwana dalej Administratorem lub Budomont-7.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO
i w celu:
• nawiązania współpracy;
• zawarcia i wykonywania umowy;
• rozliczenia umów;
• udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie
dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
• marketingu i kontaktowania się w sprawie innych informacji i usług Budomont-7;
• rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody,
także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Budomont-7 są:
• niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie
osoby, której dane osobowe dotyczą;
• realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
• prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług
Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji
oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
• w przypadku rekrutacji - przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy
oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w
zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym celem przetwarzania.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu przetwarzania przez:
• okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub prowadzenia korespondencji, a następnie
do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku
nawiązywania współpracy
• okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń – w przypadku realizacji umowy
• okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili
upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku rekrutacji
• Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/ Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania
w tym celu lub ustalimy, że dane osobowe się zdezaktualizowały.

4. Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być przekazywane firmom, z którymi
współpracujemy (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie/
inwestycji) oraz innym podmiotom wspierającym nas w organizacji pracy, w procesie rekrutacji,
świadczącym na naszą rzecz usług IT i marketingu.
Poza wymienionymi podmiotami Pani/ Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione podmiotom spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską
za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo
do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
8. W celu skorzystania z powyższych praw kontakt z PPU Budomont-7 Sp. z o.o.
pod adresem e-mail: sekretariat@budomont-7.pl , lub za pośrednictwem innych środków
porozumiewania się na odległość.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia
lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu
prowadzenia korespondencji, a także niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub
nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

