OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 14 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 swobodnym przepływem takich danych oraz
uchylającej dyrektywę 95/46/WE (Dz.U. L 2016.119.1) „RODO”, HOCHTIEF Polska S.A. przekazuje niezbędne informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z jej zapisami wszystkie osoby, których dane zostaną
udostępnione HOCHTIEF Polska S.A.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOCHTIEF Polska S.A., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 14,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000345087, REGON: 012127116, NIP: 5261442389.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy info@hochtief.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@hochtief.pl
3. Administrator przetwarza podane dane osób będących stroną umowy w celu podpisania i realizacji umowy bądź podjęcia
działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, których dane
przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy (pracownicy i współpracownicy, osoby uprawnione do
reprezentacji) jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie wykonania
umowy. Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z
umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z zapewnieniem zgodności i
wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności regulacjami dotyczącymi
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej,
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu podpisania i realizacji umowy.
Brak podania danych wiąże się z niemożliwością podpisania i realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
4. Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie, m.in.: dane
identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej / numer telefonu służbowego), dane inne
(miejsce zatrudnienia), mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy lub udostępnione przez podmiot, z którym
łączy osobę, której dane dotyczą umowa o prace lub umowa cywilno-prawna.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem
wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą/mogą być :
a. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
niniejszej umowy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie
na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
b. zamawiający w postępowaniach przetargowych, w których udział bierze Administrator, w związku
z koniecznością przekazania danych i przystąpieniem Administratora do przetargu;
c. podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu przystąpienia do przetargu, w tym podmiotom w ramach Grupy
Hochtief AG;
d. inwestorzy, dla których Administrator realizuje czynności wynikające z zawartych umów o roboty budowlane, w
związku z koniecznością przekazania danych;
e. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej, chyba że
jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie żądania na
adres e-mail: iod@hochtief.pl
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

