ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI) W POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I SPÓŁKACH NALEŻĄCYCH DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL
W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.
DEFINICJE
RODO

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal lub GK PxM
Spółka lub Administrator/zy/ my

Grupa Przedsiębiorstw

IOD i zastępca IOD

dane osobowe
podmiot danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
oznacza spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal https://www.polimex-mostostal.pl/grupakapitalowa
oznacza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa i spółki wchodzące
w skład GK Polimex Mostostal, które wyznaczyły IOD (Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa, Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce,
Polimex Operator sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Płocku, ul. Kordeckiego 25, 096-411 Płock, Naftoremont-Naftobudowa
sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, (biuro handlowe al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa), Mostostal Siedlce sp. z o.o.
sp. k. z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, Energomontaż-Północ-Bełchatów sp. z o.o. z
siedzibą w Rogowcu, ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec, „Stalfa” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul.
Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski), która/e samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala/ją cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych
zgodnie z motywem (37) RODO oznacza w szczególności przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz
przedsiębiorstwa kontrolowane, na które przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę wywiera dominujący wpływ ze
względu na przykład na strukturę właścicielską, udział finansowy lub przepisy regulujące jego działalność, lub też
uprawnienia do nakazywania wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych, tj. jeden IOD dla Grupy Przedsiębiorstw - Spółek (dane kontaktowe:
https://www.polimex-mostostal.pl/node/2994) oraz zastępca IOD w Mostostal Siedlce sp. z o.o. sp. k. (dane
kontaktowe: p. Artur Litwińczuk, https://www.mostostal.siedlce.pl/# zakładka o firmie, ochrona danych
osobowych)
oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal
Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

RETENCJA

ODBIORCY

▪

w przypadkach kierowania do nas korespondencji e-mail za pomocą kanałów komunikacji dostępnych na
https://www.polimex-mostostal.pl/ w sprawach, które nie są związane z naszą bieżącą współpracą,
w szczególności z zawartą umową, dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu
komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. W tej sytuacji podstawą przetwarzania
danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu
korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪ w przypadkach nawiązywania z nami połączeń telefonicznych pod numerami kontaktowymi dostępnymi na
https://www.polimex-mostostal.pl/ w sprawach, które nie są związane z naszą bieżącą współpracą, w
szczególności z zawartą umową, dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Także w tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych
jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na załatwieniu zgłaszanej nam sprawy
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪ dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu administrowania stroną internetową
https://www.polimex-mostostal.pl/. Także i w tej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest
realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających administrowaniu witryną (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO). Nasze prawnie uzasadnione interesy mogą polegać także ochronie i wspieraniu naszej działalności,
naszych pracowników i współpracowników, kontrahentów, udziałowców, zapobieganiu i wykrywaniu
zachowań antyspołecznych i oszustw, a także przestępstw, promowaniu naszych usług i produktów, a także na
dochodzeniu i obronie naszych roszczeń w sytuacji, gdy będzie to konieczne.
W związku z celami zbieramy i przetwarzamy dane zawarte w kierowanej do nas korespondencji, imię, nazwisko,
adres e-mail, może to być także numer telefonu, szczegóły dotyczące wiadomości e-mail, które wysyłamy do
Pani/Pana, które są przez Państwa otwierane, w tym łącza w nich zawarte, na które klikacie (np. te które umożliwiają
ustalenie czy i kiedy otworzyli Państwo taką komunikację), informacje o zachowaniach podejmowanych w trakcie
przeglądania strony internetowej, cookies, adres IP jeśli to konieczne, inne dane przesyłane za pośrednictwem
standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online.
Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały
zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym
wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
▪ podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa, jeśli wystąpią z takim żądaniem np.
organy wymiaru sprawiedliwości;
▪ odbiorcami danych mogą być również nasi pracownicy i współpracownicy, a także podmioty przetwarzające w
naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia biznesowego, archiwizacyjne,
informatyczne.
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Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany mogący wywoływać wobec Państwa negatywne skutki
prawne.
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
korzystania z naszych usług w zakresie, w jakim do korzystania z nich niezbędne jest ich przetwarzanie.
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

▪
▪

▪

▪

zawarcie i wykonania zawartej umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacja obowiązków pracodawcy i odpowiadających im uprawnień pracownika, wynikających z przepisów
prawa, w tym prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w szczególności w celu rozliczenia i wypłaty
wynagrodzenia, naliczania obciążeń i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszania pracowników
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i aktualizacji danych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników;
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu wymiany korespondencji e-mailowej,
czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, na potrzeby marketingowe, monitorowania poczty
elektronicznej, przeglądanych stron www, kontroli dostępu do pomieszczeń, w tym w zw. ze stosowaniem
monitoringu wizyjnego, GPS, obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń w razie zaistnienia roszczeń wzajemnych,
w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych związanych z wzajemnych przekazywaniem
danych wewnątrz GK PxM np. na potrzeby czasowej delegacji do świadczenia pracy w innej spółce z GK PxM,
prowadzenia statystyk zatrudnienia, gospodarowania zasobami ludzkimi, rekrutacji wewnątrz GK PxM,
centralizacji procesów w zakresie kadr i płac, zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną pracy,
wywiązania się z obowiązków kontraktowych nałożonych na nas przez naszych partnerów biznesowych np.
w związku z koniecznością umożliwienia dostępu do miejsca realizacji kontraktu, wykazania posiadanych przez
państwa kwalifikacji i uprawnień do realizacji przez nas zawartych kontraktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), tj. w szczególności w celu realizacji świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

▪
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w celach medycyny pracy, oceny zdolności do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
▪ na podstawie pozyskanej zgody, w pozostałych celach związanych z zatrudnieniem i wykonywaniem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do celów, do których zostały zebrane, i w których są przetwarzane,
przy tym nie dłużej niż przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. 50/10 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba, że odrębne przepisy
przewidują inny okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy; 5 lat w zakresie
dotyczącym zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego i papierowego – art. 36
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) lub dla realizacji przez nas uzasadnionych interesów Administratora.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia
realizacji celu, którego zgoda dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia.
▪ podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa, np. Urzędy Skarbowe, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia
biznesowego jak usługa archiwizacyjna i niszczenia dokumentacji, consulting w zakresie naliczania składek na
ubezpieczenie społeczne, obliczanie kosztów pracy, kurierzy, prawnicy a także nasi podwykonawcy;
▪ nasi kontrahenci w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, także w związku
z umożliwieniem korzystania przez podmioty danych z określonych usług, tj. w szczególności świadczenie usług
medycznych/zdrowotnych, usługi brokerskie, realizacja szkoleń, czy też instytucje finanse (realizacja
zabezpieczeń finansowych, karty wzorów podpisów).
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ przeniesienia swoich danych osobowych;
▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim zgoda została udzielona
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą profilowane. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę związanych
z obliczaniem wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń, dane mogą podlegać zautomatyzowanemu

EOG

CZY PRZETWARZANIE JEST KONIECZNE

przetwarzaniu. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie związane z tym wątpliwości zostały
rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany.
W związku z zatrudnieniem i realizacją przez nas zawartych kontraktów z naszymi partnerami biznesowymi może
wystąpić sytuacja udostępniania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji Pani/Pana
dane osobowe będą przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku
w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych
praw osób, których dane dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostaną Państwo o tym poinformowani.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 221 Kodeksu Pracy stanowi
warunek niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W pozostałym zakresie w szczególności, gdy podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie
będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu, w jakim dane są zbierane.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych współpracowników

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
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▪

zawarcie i wykonania zawartej umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie, dzieło, o współpracę) (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
▪ realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako zleceniodawcy, czy zamawiającym (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), tj. w szczególności w celu dokonania zgłoszenia współpracownika do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i aktualizacji danych;
▪ realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu wymiany korespondencji e-mailowej,
czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, na potrzeby marketingowe, monitorowania poczty
elektronicznej, przeglądanych stron www, kontroli dostępu do pomieszczeń, w tym w zw. ze stosowaniem
monitoringu wizyjnego, GPS, obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń w razie zaistnienia roszczeń wzajemnych,
w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych związanych z wzajemnym przekazywaniem
danych wewnątrz GK PxM np. na potrzeby gospodarowania zasobami ludzkimi, rekrutacji wewnątrz GK PxM,
zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną pracy, wywiązania się z obowiązków kontraktowych
nałożonych na nas przez naszych partnerów biznesowych np. w związku z koniecznością umożliwienia dostępu
do miejsca realizacji kontraktu, wykazania posiadanych przez państwa kwalifikacji i uprawnień do realizacji
przez nas zawartych kontraktów;
▪ na podstawie zgody, w pozostałych celach związanych ze współpracą i wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, do których zostały zebrane, i w których są
przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dane
współpracowników usuwane są po upływie terminu przedawnienia roszczeń, który różnić się będzie w zależności
od rodzaju i charakteru zawartej umowy, w szczególności termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas
uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
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dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego zgoda dotyczyła, ale nie dłużej niż do
momentu jej cofnięcia.
▪ podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa, np. Urzędy Skarbowe, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia
biznesowego jak usługa archiwizacyjna i niszczenia dokumentacji, consulting w zakresie naliczania składek na
ubezpieczenie społeczne, obliczanie kosztów pracy, kurierzy, prawnicy a także nasi podwykonawcy;
▪ nasi kontrahenci w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, także w związku
z umożliwieniem korzystania przez podmioty danych z określonych usług, tj. w szczególności świadczenie usług
medycznych/zdrowotnych, usługi brokerskie, realizacja szkoleń, czy też instytucje finanse (realizacja
zabezpieczeń finansowych, karty wzorów podpisów)
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ przeniesienia swoich danych osobowych;
▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim zgoda została udzielona
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą profilowane. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę związanych
z obliczaniem wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń, dane mogą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie związane z tym wątpliwości zostały
rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany.
W związku z zatrudnieniem i realizacją przez nas zawartych kontraktów z naszymi partnerami biznesowymi może
wystąpić sytuacja udostępniania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji Pani/Pana
dane osobowe będą przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku
w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych
praw osób, których dane dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostaną Państwo o tym poinformowani.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. Ich
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy i pozostałych celów, w jakich dane są zbierane.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
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▪

w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w celu wykonywania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy –
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
a w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podstawą prawną
przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
▪ w celu prowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez
Administratora, a także dla przyszłej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust.
1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
▪ w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez inne spółki należące do GK PxM, na
podstawie udzielonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
▪ w celu weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy, podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy/współpracy
oraz określenie jej warunków;
▪ w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a jeżeli mamy zgodę na przetwarzanie danych na
potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu, kiedy będą przydatne. W obu przypadkach dane będziemy usuwać nie
później po upływie 2 lat od ich zebrania, a w każdym razie najdłużej do cofnięcia zgody.
▪ podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, jeśli takie podmioty/organy zgłoszą
żądanie udzielenia informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. firmy świadczące na naszą rzecz określone
usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom świadczące dla nas
usługi doradcze, czy Spółki z GK PxM jeśli wyrażona zostanie zgoda
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
▪ poprawienia danych osobowych;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ ograniczenia ich przetwarzania;
▪ przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan

EOG
CZY PRZETWARZANIE JEST KONIECZNE

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie na
podstawie Pani/Pana zgody, a także
▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzieloną w jednej lub kilku celach. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku
preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przez Kodeks
pracy. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału
w rekrutacji. Jednocześnie zapewniamy, że niepodanie innych danych osobowych niż konieczne do celu
przeprowadzenia rekrutacji, nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

RETENCJA

▪

wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z korzystaniem przez Panią/Pana ze
świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Polimex Mostostal S.A. na podstawie
ustawy z dnia 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2
lit. b RODO), tj. w celach związanych: wnioskiem o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, wnioskiem
o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wnioskiem o pomoc finansową w
formie zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wnioskiem o udzielenie pożyczki na cele
mieszkaniowe, wnioskami osób niebędących już naszymi pracownikami a, które chcą skorzystać ze świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wnioskami o dofinansowanie do imprez kulturalnych,
oświatowych i rekreacyjnych;
▪ realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celu dochodzenia i obrony roszczeń
w razie zaistnienia roszczeń wzajemnych, w związku z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych
związanych z wzajemnym przekazywaniem danych wewnątrz GK PxM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪ dane poręczycieli będą przetwarzane w celu poręczenia pożyczki zaciąganej przez pożyczkobiorcę na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z umową pożyczki
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, do których zostały zebrane, i w których są
przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W zakresie danych
osobowych przetwarzanych w związku z samym rozpatrywaniem wniosku na potrzeby realizacji świadczeń z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”), dane osobowe powinny być przechowywane przez okres
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nie dłuższy niż jest to niezbędne do przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich
wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
▪ podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa;
▪ podmiotom przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczącym dla nas usługi doradcze,
wsparcia biznesowego, w szczególności usługa archiwizacyjna i niszczenia dokumentacji, kurierzy, prawnicy;
▪ członkowie Komisji Socjalnej, osoby prowadzące obsługę administracyjną ZFŚS, tj. osoby, którym Administrator
powierzył prowadzenie obsługi ZFŚS
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą profilowane, ani nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Obowiązek podania danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 4.03.1994 r.
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta będącego osobą prawną (zleceniobiorca, dostawca usług, podwykonawca, oferent, wykonawca)
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

▪

▪

wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa,
tj. w szczególności z przepisów ustawy z 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w związku z koniecznością m.in. oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i terroryzmu, ustawy
z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w związku z
obowiązkiem weryfikacji kontrahentów, w tym wykazania należytej staranności przy wyborze kontrahenta,
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z obowiązkami
informacyjnymi jako spółki publicznej (Polimex Mostostal S.A.) czy przepisów ustawy z 7.07.1994 Prawo
budowlane w sytuacji, gdy występujemy w charakterze wykonawcy czy np. projektanta, a także w celu
konieczności dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy z 11.03.2004
o podatku od towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
realizacja uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. wykonanie umowy z podmiotem, który Pani/Pan
reprezentujecie, w celu wymiany korespondencji e-mailowej, czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi,
obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału w spotkaniach negocjacyjnych i poprzedzających
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zawarcie umowy, na potrzeby marketingowe, a także w związku z realizacją naszych wewnętrznych celów
administracyjnych w zw. z tym, że należymy do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal („GK PxM”) (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
W związku z wyżej wskazanymi celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: imię (imiona), nazwisko,
stanowisko w organizacji, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach,
a także informacje potwierdzające zdolność do wykonania umowy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane,
i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres
zastrzeżony przepisami prawa (np. w szczególności termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas
uzasadnionych interesów Administratora.
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia
biznesowego, w tym prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, informatyczne, rozliczania należności, kurierskie;
▪ kontrahenci będący instytucjami finansowymi, w tym bankami, ubezpieczycielami
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą profilowane. Może zdarzyć się sytuacja, że dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku
z obliczaniem wysokości wynagrodzenia umownego. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie
związane z tym wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany. W tym zakresie można
realizować prawo do przenoszenia danych.
W związku z naszą działalnością gospodarczą i łączącymi nas z kontrahentami umowami może wystąpić sytuacja
udostępnienia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą
przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Natomiast w razie jej braku wyłącznie
w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw
osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji
celów, do których zostały zebrane, w tym niemożliwością realizacji umowy.

ŹRÓDŁO

Jeżeli dane osobowe nie zostały nam podane bezpośrednio otrzymaliśmy je od podmiotu, który Pani/Pan
reprezentują lub pobraliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, czy strona
internetowa).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zleceniobiorca, dostawca usług, podwykonawca, oferent, wykonawca) oraz kontrahentów będących wspólnikami
spółek cywilnych (zleceniobiorcy, dostawcy usług, podwykonawcy, oferenci, wykonawcy)
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
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▪
▪

zawarcie i wykonanie umowy w związku z tym, że jest Pani/Pan jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa,
tj. w szczególności z przepisów ustawy z 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w związku z koniecznością m.in. oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i terroryzmu, ustawy
z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w związku
z obowiązkiem weryfikacji kontrahentów, w tym wykazania należytej staranności przy wyborze kontrahenta,
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z obowiązkami
informacyjnymi jako spółki publicznej (Polimex Mostostal S.A.), czy przepisów ustawy z 7.07.1994 Prawo
budowlane w sytuacji, gdy występujemy w charakterze wykonawcy czy np. projektanta, a także w celu
konieczności dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy z 11.03.2004
o podatku od towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
▪ realizacja uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celu wymiany korespondencji e-mailowej, czy
pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału
w spotkaniach negocjacyjnych i poprzedzających zawarcie umowy, na potrzeby marketingowe, a także
w związku z realizacją naszych wewnętrznych celów administracyjnych w zw. z tym, że należymy do GK PxM
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W związku z wyżej wskazanymi celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: imię (imiona), nazwisko,
stanowisko w organizacji, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanych uprawnieniach, NIP, REGON,
adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, i kwalifikacjach, a także informacje potwierdzające zdolność
do wykonania umowy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane,
i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres
zastrzeżony przepisami prawa (np. w szczególności termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas
uzasadnionych interesów Administratora.
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia
biznesowego, w tym prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, informatyczne, rozliczania należności, kurierskie;
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▪ kontrahenci będący instytucjami finansowymi, w tym bankami, ubezpieczycielami
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą profilowane. Może zdarzyć się sytuacja, że dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku
z obliczaniem wysokości wynagrodzenia umownego. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie
związane z tym wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany. W tym zakresie można
realizować prawo do przenoszenia danych.
W związku z naszą działalnością gospodarczą i łączącymi nas z kontrahentami umowami może wystąpić sytuacja
udostępnienia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą
przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Natomiast w razie jej braku wyłącznie
w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw
osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji
celów, do których zostały zebrane, w tym niemożliwością realizacji umowy.
Jeżeli dane osobowe nie zostały nam podane bezpośrednio przez Panią/Pana, mogliśmy pozyskać je ze źródeł
ogólnodostępnych (np. CEIDG, czy strona internetowa).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych u naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi (partnerzy konsorcjum, podwykonawcy,
zleceniobiorcy, strony umów o zachowaniu poufności, dostawcy usług) / postępowania publiczne1
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

1

W przetargu prywatnym nie przetwarzamy danych z art. 10 RODO.

▪

wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa,
tj. w szczególności z przepisów ustawy z 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w związku z koniecznością m.in. oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i terroryzmu, ustawy
z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w związku
z obowiązkiem weryfikacji kontrahentów, w tym wykazania należytej staranności przy wyborze kontrahenta,
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE WE w związku
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z obowiązkami informacyjnymi jako spółki publicznej (Polimex Mostostal S.A.), czy przepisów ustawy
z 7.07.1994 Prawo budowlane w sytuacji, gdy występujemy w charakterze wykonawcy czy np. projektanta,
ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych np. art. 24 ust. 1 pkt. 14, 21 w związku z naszym
ubieganiem się o udzielenie zamówienia i badaniem podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu, a także
w celu konieczności dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy
z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO);
▪ realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. wykonania umowy z podmiotem, który Pani/Pan
reprezentujecie, w celu wymiany korespondencji e-mailowej, czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi,
obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, zachowania poufności, udziału w spotkaniach
negocjacyjnych i poprzedzających zawarcie umowy, wykazania wobec zamawiających spełnienia warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potrzeby marketingowe, a także w związku z realizacją
naszych wewnętrznych celów administracyjnych w zw. z tym, że należymy do GK PxM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W związku z wyżej wskazanymi celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: imię (imiona), nazwisko,
stanowisko w organizacji, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanych uprawnieniach
i kwalifikacjach, dane zawarte w zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane,
i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres
zastrzeżony przepisami prawa (np. w szczególności termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas
uzasadnionych interesów Administratora.
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia
biznesowego, w tym prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, informatyczne, rozliczania należności, kurierskie;
▪ nasi kontrahenci będący instytucjami finansowymi, w tym bankami, ubezpieczycielami, zamawiającymi.
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą profilowane. Może zdarzyć się sytuacja, że dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku
z obliczaniem wysokości wynagrodzenia umownego. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie
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związane z tym wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany. W tym zakresie można
realizować prawo do przenoszenia danych.
W związku z naszą działalnością gospodarczą i łączącymi nas z kontrahentami umowami może wystąpić sytuacja
udostępnienia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą
przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Natomiast w razie jej braku wyłącznie
w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw
osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji
celów, do których zostały zebrane, w tym niemożliwością realizacji umowy.
Jeżeli dane osobowe nie zostały nam podane bezpośrednio, otrzymaliśmy je od podmiotu, który Pani/Pan
reprezentują lub pobraliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, czy strona internetowa).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych naszych partnerów biznesowych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą
wpisowi do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (partnerzy konsorcjum, podwykonawcy, zleceniobiorcy, strony umów o zachowaniu
poufności, dostawcy usług) oraz partnerów biznesowych będących wspólnikami spółek cywilnych (partnerzy konsorcjum, podwykonawcy, zleceniobiorcy, strony
umów o zachowaniu poufności, dostawcy usług) / postępowanie publiczne2
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

▪
▪

▪

2

W przetargu prywatnym nie przetwarzamy danych z art. 10 RODO.

zawarcie i wykonania umowy w związku z tym, że jest Pani/Pan jej stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów prawa,
tj. w szczególności z przepisów ustawy z 1.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu w związku z koniecznością m.in. oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i terroryzmu, ustawy
z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w związku
z obowiązkiem weryfikacji kontrahentów, w tym wykazania należytej staranności przy wyborze kontrahenta,
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z obowiązkami
informacyjnymi jako spółki publicznej (Polimex Mostostal S.A.), czy przepisów ustawy z 7.07.1994 Prawo
budowlane w sytuacji, gdy występujemy w charakterze wykonawcy czy np. projektanta, ustawy z dnia
29.01.2004 Prawo zamówień publicznych np. art. 24 ust. 1 pkt. 14, 21 w związku z naszym ubieganiem się
o udzielenie zamówienia i badaniem podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu, a także w celu konieczności
dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy z 11.03.2004 o podatku od
towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 10 RODO);
realizacja uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celu wymiany korespondencji e-mailowej, czy
pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, obsługi i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału
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w spotkaniach negocjacyjnych i poprzedzających zawarcie umowy, wykazania wobec zamawiających
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potrzeby marketingowe, a także
w związku z realizacją naszych wewnętrznych celów administracyjnych w zw. z tym, że należymy do GK PxM
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W związku z wyżej wskazanymi celami, zbieramy i przetwarzamy w szczególności dane: imię (imiona), nazwisko,
stanowisko w organizacji, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanych uprawnieniach, NIP, REGON,
PESEL, adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, i kwalifikacjach, dane zawarte w zaświadczeniach
z Krajowego Rejestru Karnego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane,
i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres
zastrzeżony przepisami prawa (np. w szczególności termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas
uzasadnionych interesów Administratora.
▪ podmioty przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczące dla nas usługi doradcze, wsparcia
biznesowego, w tym prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, informatyczne, rozliczania należności, kurierskie;
▪ nasi kontrahenci będący instytucjami finansowymi, w tym bankami, ubezpieczycielami, zamawiającymi
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne;
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie
będą profilowane. Może zdarzyć się sytuacja, że dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku
z obliczaniem wysokości wynagrodzenia umownego. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie
związane z tym wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany. W tym zakresie można
realizować prawo do przenoszenia danych.
W związku z naszą działalnością gospodarczą i łączącymi nas z kontrahentami umowami może wystąpić sytuacja
udostępnienia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej sytuacji dane osobowe będą
przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Natomiast w razie jej braku wyłącznie
w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw
osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji
celów, do których zostały zebrane, w tym niemożliwością realizacji umowy.
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Jeżeli dane osobowe nie zostały nam podane bezpośrednio przez Panią/Pana, mogliśmy pozyskać je ze źródeł
ogólnodostępnych (np. CEIDG, czy strona internetowa).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

▪

realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych tj. zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, mienia
i osób przebywających na jego terenie, zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
nas na szkodę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 22 2 § 1 ustawy z 26.06.1974 Kodeks pracy);
▪ wykonanie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
i w związku z tym, że w naszych obiektach przebywają także osoby, z którymi współpracujemy na podstawie
umów cywilnoprawnych i chcemy zapewnić im bezpieczne warunki pracy
RETENCJA
Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy od czasu wykonania nagrania. W przypadku,
w którym nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa
lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów nagrania zostaną
usunięte lub zniszczone.
ODBIORCY
▪ podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. organy ścigania, jeżeli zwrócą się
do nas z takim żądaniem;
▪ przetwarzającym dane na nasze zlecenie, tj. świadczące na naszą rzecz określone usługi wsparcia biznesu,
z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych, np. w razie konieczności serwisowania monitoringu,
a także w związku z tym, że należymy do GK PxM, także innym spółkom wchodzącym w skład tej grupy, tylko
jeśli będzie to konieczne
REALIZACJA PRAW
Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do
nas następujące żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
▪ poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne (jeśli jest to technicznie
możliwe);
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania.
W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą
profilowane i przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
EOG
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
CZY PRZETWARZANIE JEST KONIECZNE
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren obiektu.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresami siedzib z dopiskiem „IOD”
bądź pod adresem e-mail: iod@polimex.pl

