POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Spełniamy obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 zwane RODO),

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa
Wodnego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ulicy
Modlińskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 000015995, NIP
525-000-25-86, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości
19 478 984,90 zł.

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Z Administratorem, w sprawach ochrony danych osobowych, można się
skontaktować pod e-mailem : sekretariat@pbw.com.pl, pod numerem
telefonu: 22/811 29 83 lub pisemnie na adres siedziby.
.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty
•
•
•

świadczące usługi
prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,
medyczne (medycyna pracy), audytorskie, archiwizujące,
organy kontrolne, które ze względu na pełnione funkcje mają prawo do
wglądu do dokumentacji ,
instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązującego prawa,

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
•
•
•
•

zawarcia i wykonania umów łączących strony, w tym wykonywania
obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach,
podejmowania działań związanych z realizacją zamówień handlowych,
informowania o stanie ich realizacji, płatnościach, reklamacjach,
zabezpieczeniach roszczeń,
kontaktów z współpracownikami i kontrahentami,
wynikającym z odrębnych przepisów prawa, w tym dla celów
podatkowych i rachunkowych,

5. Czas przetwarzania danych:
•
•
•

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa,
do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych.
dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Uprawnienia użytkownika danych:
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych
prawo ograniczenia ich przetwarzania– na czas wyjaśnienia, wniesienia
sprzeciwy
prawo do ich przenoszenia,
prawo do cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie
zgody),
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.

7. Organ nadzorczy:
Każdej osobie, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje
prawo wniesienia skargi na działania i zaniechania Administratora do organu
nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych (00-193 Warszawa ul.
Stawki 2).

