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KLAUZULA INFORMACYJNA   
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
MOSTOSTAL POMORZE S.A. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSTOSTAL POMORZE S.A., 80-
557 GDAŃSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 59, zwany dalej „Administratorem”. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 
odo@pomorzesa.com.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu zawarcia lub realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co 
jest  naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO  

c) w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest 
naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c 
RODO  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które współpracują z nami, 
procesorzy w związku ze zleconymi przez nas działaniami realizowanymi w naszym 
imieniu oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i 
nadzorcze, banki.  

5. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
przez okres 1 miesiąca od dnia zainicjowania kontaktu celem zawarcia Umowy. Jeżeli 
dojdzie do zawarcia Umowy, Pani/ Pana dane będą przetwarzane do końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz do czasu zakończenia postępowań 
związanych z wykonaniem Umowy oraz przez czas wymagany przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.   

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.   

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z 
brakiem możliwości zawarcia umowy o współpracy. 

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane do Państwa 
trzeciego/ organizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Informujemy, że Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 
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