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Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest REMBUDDEVELOPMENT Sp. z o.o. z 

siedzibą w Przasnyszu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175, 06-300 Przasnysz, NIP 761-155-98-

46, tel. 29 752 23 31, adres e-mail kontakt@rembuddevelopment.pl. 

 

Jak uzyskać informację o swoich danych osobowych? 

 

Mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@rembuddevelopment.pl 

lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres. 

 

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

 

Państwa dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach: 

1. zawierania i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2. rozpatrywania skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku 

prawnego; 

3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową art. - 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie 

uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i 

egzekucyjnych); 

5. ochrony mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu 

firmy/budowy. 

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody 

na przetwarzanie danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzanych danych przez REMBUD? 

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych 

na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślą Państwo na nasz adres e-mail lub pocztą 

tradycyjną swoje żądanie. 

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego. 

 

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych? 
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Państwa dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty: 

1. upoważnione - pracownicy REMBUDDEVELOPMENT Sp. z o.o.; 

2. uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd 

skarbowy, Policja, sąd), 

3. przetwarzające Państwa dane na nasze zlecenie (np.: firmy podwykonawcze, poczta, firmy 

kurierskie, kancelaria prawna, informatyk, bank). 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane? 
 

W zależności od rodzaju przetwarzanych danych osobowych jesteśmy zobowiązani do 

następujących okresów przechowywania: 

1. umowy na prace budowlane – 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w 

którym rozstała zrealizowana ostania umowa z nami; 

2. dokumenty rozliczeniowe, faktury – 6 lat, 

3. umowy cywilno-prawne – 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

rozstała zrealizowana ostania umowa z nami; 

4. nagrania z monitoringu – 3 miesiące, 

 

 

Ponadto informujemy, że iż do Państwa danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie 

upoważnieni pracownicy naszej firmy oraz podmioty współpracujące z nami. Administrator 

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

 


