INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI
KONTRAHENTÓW ORA Z OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z SUD ARCHITEKT POLSKA
SP. Z O.O. W JA KIEJKOLWIEK FORMIE (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM EMAILA, LISTOWNIE) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ SUD ARCHITEKT
POLSKA SP. Z O.O. (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E -MAILA, LISTOWNIE)

Kto jest administrator em Pana/Pani danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Sud Architekt
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w
następujący sposób:
1) listownie na adres: Sud Architekt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul.
Chmielna 25, 00 -021 Warszawa,
2) poprzez e-mail: ado@sudarchitectes.pl ,
3) telefonicznie: +48 22 5565900 .
W jakim cel u i na jakiej podstawie prawnej przetw arzamy Pani/Pana dane
osobowe:
Pana/Pani dane oso bowe
i podstawach prawnych:

mogą

być

przetwarzane

w

następujących

celach

1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz
kontaktowanie się z P anem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani
do Nas m.in. wysyłając wiadomość na nasz adres e -mail. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia o dpowiedzi.
2. Kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach bieżących, w tym w
szczególności w zakresie wykonywania umów między Nami a Panem /Panią l ub
podmiotem,
który
Pan/Pani
reprezentuje,
przedstawianie
ofert,
otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potr zebie bieżącego kontaktu
z Naszymi kontrahentami.
3. Realizacja umów zawartych między Nami a P anem/Panią lub podmiotem, który
Pan/Pani reprezentuje, w tym zawieranie umów, dokonywanie czynności z
zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), a także Nasz prawnie uzasadnio ny interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na potrzebie pr awidłowej realizacji umów z kontrahentami.
4. Zapewnianie
bezpieczeństwa
korzystania
ze
stron
internetowych,
dopasowanie ich do potrzeb użytkowników, prowadzenie marketingu
własnych usług i towarów. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zadbania
przez Nas o bezpieczeństwo korzystania z portalu internetowego i

zapewnienia wygody korzystania z niego, jak również możliwości o ferowania
klientom własnych usług i towarów.
5. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności
wynikających z przepisów prawa podatkowego i budowlanego . Podstawą
prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
6. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszc zeń zarówno po
Naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości
ustalenia, docho dzenia lub obrony roszczeń.
W jaki spos ób uzyskal iśmy Pana/Pani dane osobo we:
Dane osobowe uzyskaliśmy:
a) bezpośrednio od Pana/Pani, w wyniku przesłania Nam wiadomości e -mail lub
przekazania Nam przez Pana/Panią danych w inny sposób (telefonicznie, przy
zawieraniu umowy, przekazaniu dokumentów),
b) od Pana/Pani praco dawcy/współpracownika bądź reprezentowanego przez
Pana/Panią podmiotu, który przekazując nam następujące dane: Pana/Pan
imię i nazwisko, nr telefonu, adres e -mail, wskazał Pana/Panią jako osobę
kontaktową.
Odbi orcy danych:
Pani/Pana dane osobowe może my udostępniać po dmiotom zewnętrznym, którym
zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy
usług informatyczny ch, podmioty świadczące usługi rachunkow o-księgowe,
podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Euro pejskiej.
Jak dług o przec howuj emy dane osobowe:
Będziemy przechowy wać Pana/Pani dane osobowe przez okres niez będny do
realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:
1. Pana/Pani dane osobo we są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy
zawartej z Panem/Panią lub po dmiotem, który Pan/Pani reprezentuje,
będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakr esie
w jakim jest to niezbędne - przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności po datku należnego w
związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wynika to z
przepisów prawa lub okresów okres przedawni enia roszczeń wynikających z
tej umowy,
2. kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez
okres 3 lat od zakończenia kontaktu .
Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których
były przetwarzane, będziemy je p rzetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub

obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i
Pana/Pani, jedy nie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w
przepisach prawa.
Konsekwencje niepodani a danych osobowych
Poza przypa dkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny,
podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie
utrudni lub uniemożliwi nam realizację celó w określonych powyżej.
Jakie ma Pan/Pani pr awa związane z przetw arzani em danych osobowych:
Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na
podstawie postanowień RODO. W związku z powyższym:
1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim
zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu
do nich;
2. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są
nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub
uzupełnienia;
3. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowy ch, które Pana/Pani dotyczą:
a) jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
przez Nas zebrane;
b) udzielona przez Pana/ Panią zgoda zostanie cofnięta;
c) zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie
występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
4. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych:
a) jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres
pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
b) jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób
niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
c) okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów,
dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia
lub o brony roszczeń;
d) wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobo wych – do
czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec
podstaw Pana/Pani sprzeciwu .
5. W stosunku do Pana/ Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o
Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani
szczególną sytuacją.
6. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na po dstawie
Pana/Pani zgody, m a Pan/Pani prawo do wycofania zgo dy w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli
a)
b)
c)

przetwarzanie P ana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:
Pana/Pani zgo dy lub
jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem
umowy, lub
d) przetwarzanie o dbywa się w sposób automatyczny
ma Pan/Pani prawo do otrzymania o d Nas danych osobowych w
ustruktury zowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf). Może Pan/Pani
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My
przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku,
jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas
Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Generalnego
Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
adres ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
Informacja o z automatyzowanym podejmow aniu decyzji
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe
podano powyżej.

