POLITYKA PRYWATNOŚCI
WPROWADZENIE
Pragniemy Cię zapewnić, że w Komplex-Bud Sp. z o.o. traktujemy ochronę danych
osobowych jako jeden z najważniejszych aspektów swojej działalności
gospodarczej. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach
związanych z operacjami wykonywanymi przez nas na danych osobowych.
W niniejszej Polityce Prywatności postaramy się szczegółowo przedstawić
wszelkie sytuacje, w których gromadzimy informacje o Tobie. Wskażemy cel i
podstawę prawną przetwarzania, zakres zbieranych danych jak również
poinformujemy Cię o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas
przetwarzane. Dodatkowo postaramy się wskazać i omówić wszystkie prawa,
które Tobie, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych,
przysługują. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i
tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).
WYKORZYSTANIE CIASTECZEK („COOKIES”) – ORAZ
TECHNOLOGII – ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH WYŁĄCZENIA

PODOBNYCH

Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. „cookies”. Identyfikują one
przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają
żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy
identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie
na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których
technologia plików cookie nie jest obsługiwana.
W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies,
jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany
tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Serwisy obce, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się w
Serwisie (np. vimeo, youtube), mogą także używać cookies, które umożliwiają
logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i
zrachowaniom użytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca zapoznanie się z
Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie
reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich
w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane
żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane
cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności
kampanii reklamowej.
Co to jest „cookies”?

„Cookies” to z ang. „Ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w
urządzeniach użytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych
urządzeniach służących do przeglądania internetu. W „ciasteczku” zapisane są
informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, okres „życia”, czyli
czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki.
Do czego „cookies” są używane?
„Cookies” stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści
reklam) do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie
stron internetowych. „Cookies” służą również do zbierania danych statystycznych
i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do
identyfikacji tożsamości użytkowników.
Czy „cookies” zawierają dane osobowe?
Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych
funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Jakich „cookies” używa Serwis?
Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się
ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej) oraz pliki „stałe” (pozostają przez czas określony w parametrach
plików „cookies” ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Swoje
„cookies” mają również podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotyczące
polityki prywatności cookies partnerów znaleźć można na ich stronach.
Jak usunąć” lub/i zablokować pliki „cookies” ?
Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies”.
Jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie
stosowania plików „cookies”, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub blokowania usług w
przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia
stron dodanych w zakładkach „ulubione”, ułatwień dostępu typu: automatyczne
logowanie, zapamiętywanie hasła/loginu itp.

Usuwanie i blokowanie plików w Google Chrome: Należy kliknąć „Ustawienia”,
następnie „„Pokaż ustawienia zaawansowane”, a następnie w polu „Prywatność”
klikamy „Ustawienia treści”. W nowym oknie, które się uruchomi wybieramy
opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”. Wciskamy
również przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie
klikamy „Usuń wszystkie”.
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablokować pliki cookies wybieramy
kolejno opcje: „Narzędzia”, potem „Opcje internetowe”, kolejno zakładkę
„Prywatność”, a później „Zaawansowane”. W nowym oknie zaznaczamy „Zastąp
automatyczną obsługę plików cookie”, a potem wybieramy dwukrotnie opcję
„zablokuj” i potwierdzamy na „OK”. By usunąć zapisane wcześniej pliki cookies:
wybieramy kolejno opcje: „Narzędzia”, potem „Opcje internetowe” i przy opcji
„Historia przeglądania” klikamy na „Usuń…”. Następnie zaznaczamy opcje:
„Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” oraz „Pliki cookie” i klikamy
„Usuń”. Mozilla Firefox: By zablokować ciasteczka wybieramy „Narzędzia”, potem
„Opcje” i zakładkę „Prywatność”. Tam wybieramy opcję „Program Firefox będzie
używał ustawień użytkownika” oraz niżej odznaczamy opcję „Akceptuj
ciasteczka”. Zatwierdzamy przez „OK”. By usunąć zapisane cookies: Wybieramy
„Narzędzia” i „Wyczyść historię przeglądania”. Wybieramy okres do
wyczyszczenia: „wszystko” i zaznaczamy opcję „Ciasteczka” . Zatwierdzamy
przez wciśnięcie „OK”.
W przeglądarce Opera – by zablokować ciasteczka – W menu wybieramy opcję
„Ustawienia”, a później „Preferencje…”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”.
Spośród dostępnych opcji wybieramy „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w
przycisk „OK”. By usunąć zebrane już ciasteczka – W menu wybieramy opcję
„Ustawienia”, a później „Preferencje…”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”.
Następnie klikamy opcje „Zarządzaj ciasteczkami” i w nowo otwartym oknie
klikamy w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.
W przeglądarce Safari trzeba wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę
„Bezpieczeństwo”. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj
pliki cookie”.
W przeglądarkach urządzeń mobilnych: Funkcja obsługi plików typu „cookies”
może być różna na różnych modelach telefonu bądź urządzenia przenośnego.
Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na
stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
f) Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funkcję pełnią?
Aby wyświetlać reklamy w usługach, w których pliki cookie mogą nie działać (np.
w aplikacjach na urządzenia mobilne), Serwis może użyć anonimowych
identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków używany w tym
samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia
przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana. Pełnią one
podobne funkcje co pliki cookies.

g) Jak zarządzać Anonimowymi Identyfikatorami?
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego
zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie
internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
Zmiany w Polityce prywatności, kontakt i postanowienia końcowe
Serwis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość
skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika, który
usunął i/lub wyłączył obsługę plików „cookies”.
Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem jest
zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo
nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności,
praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z
postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o
kontakt z Administratorem.
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH
Administratorem danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności jest
KOMPLEX-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Łącznej 21,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000367012, NIP: 5482629695, REGON: 241742479 kapitał zakładowy w
wysokości 25.000,00 zł w całości opłacony.
DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE - DEFINICJE
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie
dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie,
które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym
nakładzie kosztów, czasu, i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo
osiągalnych, i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia.
Zatem danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu
ogólności, np. imię, kraj zamieszkania, wysokość wynagrodzenia. Informacja te
będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi
dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej
osoby (np. imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL itp.).
Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie
wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od

tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie. Zatem
przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie,
utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie,
udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.
JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbieramy i przetwarzamy
Twoje dane osobowe zawsze zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w
szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Zapewniamy przejrzystość przetwarzania Twoich danych osobowych, w
szczególności poprzez informowanie Cię o przetwarzaniu danych w momencie ich
zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu
umowy). Kładziemy nacisk również na to, aby dane były zbierane tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w
jakim jest to niezbędne. Dostęp do Twoich danych posiadają jedynie osoby przez
nas do tego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania.
Dodatkowo wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo i poufność Twoich danych. Gdyby jednak pomimo
stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony
Twoich danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy
o takim zdarzeniu stosowne organy oraz Ciebie w sposób zgodny z przepisami.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Najczęstszą podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest
przesłanka realizacji umowy lub działań podejmowanych przez Ciebie przed
zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym
zakresie ze względu na to, że np., zleciłeś nam przeładunek towaru, łączy Cię z
nami umowa o pracę, bądź łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo
taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).
Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż
wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w
dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT), są przez nas przetwarzane ze
względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób
sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się
znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do
przechowywania.
Mogą się również zdarzyć sytuację, w których będziemy dokonywać
przetwarzania Twoich danych osobowy na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody. Pamiętaj, że każdorazowo, wyraźnie cię o udzielenie takiej zgody
zapytamy. Taka zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób
pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej
formie, jasnym i prostym językiem.

Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych
osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz.
Słowo „prawnie” nie oznacza tego, że interes ten musi mieć oparcie w
obowiązujących przepisach prawa. Takim interesem może być np. prowadzenie
monitoringu wizyjnego, czy prowadzenie formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej. Pamiętaj, że ilekroć zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się
przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ czynności
przetwarzania na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny), i przetwarzać dane
osobowe tylko, i wyłączenie w sytuacji, w których nadrzędnego charakter wobec
naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa, i
wolności Tobie przysługujące.

W JAKIM CELU I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UDOSTĘPNIAMY TWOJE
DANE
Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom
trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów – bez Twojej
wyraźnej zgody. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych
Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym
urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów
prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi
transakcjami finansowymi oraz (iii) operatorom pocztowym i firmom kurierskim w związku z przesyłaniem np. korespondencji.
Twoimi danymi osobowymi dzielimy się również z podmiotami trzecimi, które
realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności
wyróżnić możemy:


firmy usługowe świadczące dla nas usługi kadrowo - księgowo – płacowe,



oraz osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych
umów zawartych z Tobą.

Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio
wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania
powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle
określonym przez nas celu.
Poziom
ochrony
Danych
osobowych
poza
Europejskim
Obszarem
Gospodarczym różni się znacznie od tego zapewnianego przez prawo
europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG
tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego
stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: (i) współpracę z podmiotami
przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu, do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca

stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
osobowych, (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych
przez Komisję Europejską, (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych
zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, (iv) w razie
przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami
uczestniczącymi w programie Privacy Shield zatwierdzonym decyzją
Komisji Europejskiej.
JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ
NAS TWOICH DANYCH
Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby realizować Ci przysługujące na mocy
RODO, prawa, tj.:
 prawa do cofnięcia zgody


prawa dostępu do danych osobowych



prawa do sprostowania danych



prawa do usunięcia danych



prawa do ograniczenia przetwarzania



prawa do przenoszenia danych



prawa do sprzeciwu



prawa
do
niepodlegania
decyzjom
zautomatyzowanym przetwarzaniu

opartym

wyłączenie

na

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie
Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania
zgody, tzn., że nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z
prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie powinno nieść za sobą żadnych
konsekwencji, jednakże może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które
świadczyliśmy na podstawie udzielonej zgody.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:


uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach
ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o



zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych
poza Unię Europejską;
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Poprzez dostęp dodanych
należy rozumieć np. uzyskanie kopii wszystkich Twoich danych osobowych,
przez nas przetwarzanych.
Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych danych osobowych.
Dodatkowo, pragniemy Cię poinformować, iż będziemy się starać usuwać
wszelkie ewentualne niezgodności lub błędy w przetwarzanych przez nas Twoich
danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli okażą się niekompletne.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych Twoich
danych osobowych, a my jesteśmy zobligowani do ich usunięcia w sytuacji, w
której zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności:
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celu, w których zostały zebrane
lub były przetwarzane.
Takim celem jest między innymi przechowywanie danych przez okres, w którym
możesz wystąpić do nas z roszczeniem, czy przez okres, w którym istnieje
obowiązek wypływający wprost z przepisów prawa dotyczący przechowywania
Twoich danych związanych z dowodami kasowymi, czyli m. in. z fakturami,
zamówienia i innymi tego typu dokumentami. Co do zasady przetwarzamy Twoje
dane osobowe przez okres 6 lat od momentu ich pozyskania. Dopiero po tym
okresie dane mogą zostać przez nas samych lub na Twoje żądanie usunięte. Jeżeli
uważasz, że ustał cel przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia.
Wycofałeś udzieloną uprzednio zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o tą zgodę.
W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na
łączącą nas umowę. Jednakże, jeżeli zdarzy się, że będziemy przetwarzać Twoje
dane na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, to po jej wycofaniu będziesz
mógł również żądać usunięcia tych danych, które podałeś w trakcie jej udzielania.
Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach
marketingowych.
W każdej chwili możesz wnieść stosowny sprzeciw. O tym szerzej przy prawie do
sprzeciwu. Jeżeli wniosłeś sprzeciw, możesz również żądać usunięcia danych.
Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Postępowanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych stanowi dla nas
najwyższy priorytet. Jeżeli jednak uważasz, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe
niegodnie z prawem, zawsze możesz wnieść żądanie usunięcia takich danych,
wskazując na to, jakie przepisy naruszyliśmy, lub w jaki sposób przetwarzanie
przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem. Będzie to dla nas
kluczowa informacja, umożliwiająca nam skorygowanie ewentualnych błędów w
przyszłości.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli zgłosisz takie żądanie, nie będziemy mogli wykonywać na twoich danych
osobowych żadnych czynności, za wyjątkiem ich przechowywania. Możesz żądać
ograniczenia przetwarzanie w następujących przypadkach:







gdy kwestionujesz prawidłowość Swoich danych osobowych – wówczas
ograniczymy ich przetwarzanie na czas niezbędny do weryfikacji
prawidłowości Twoich danych.
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem - a Ty zamiast
usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania.
gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je
zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu – wówczas ograniczenie następuje
na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twoją szczególną
sytuację, ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami,
które my realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś i które
przetwarzamy w systemach informatycznych a następnie przesłać je do innego,
wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe
wyślemy w postaci pliku zapisanego w jednym z powszechnie używanych
formatów, nadającym się do odczytu maszynowego m. in. csv lub xml.
Zastosowanie takiego formatu winno umożliwić przesłanie danych do innego
administratora danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich
danych osobowych, na cele związane z marketingiem bezpośrednim naszych
produktów i usług. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie
zaprzestaniem ich wykorzystywania przez nas w celach marketingowych. Możesz
również w dowolnym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie
powinien zawierać uzasadnienie.
Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu
Masz również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która
wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpływa. Poprzez skutki prawne, o których mowa powyżej należy rozumieć
powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego np. umowy. Zatem takim
profilowaniem może być np. przyznanie, bądź odmowa przyznania kredytu,
zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, automatyczne odłączenie
numeru telefonu na skutek nie zapłacenia rachunku telefonicznego w terminie
itp.

Pragniemy Cię poinformować, że w kwestii Twoich danych osobowych, nie
podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w związku z czym nie widzimy podstaw, do
wniesienia tego żądania. Jeżeli jednakże nie zgadzasz się z naszym zdaniem,
zawsze możesz wnieść stosowne żądanie.
W JAKIM CZASIE SPEŁNIMY TWOJE ŻĄDANIE
Jeżeli występujesz do nas z jednym z powyższych żądań kontaktując się z nami
telefonicznie bądź na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej, to o
spełnieniu albo odmowie spełnienia żądania poinformujemy cię niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca od momentu otrzymania żądania. W
przypadku, gdyby okazało się, iż z uwagi na skomplikowany charakter Twojego
żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu
miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio
o zamierzonym przedłużeniu terminu.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznej weryfikacji i jej treść może
być zmieniana w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych
wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych
osobowych lub pojawienia się branżowych kodeksów dobrych praktyk.

W JAKICH SYTUACJACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
KONTAKT TELEFONICZNY
Każda osoba kontaktująca się telefonicznie z nami, która będzie chciała uzyskać
pewne informacje na temat danych osobowych, np. poprzez zapytanie o
szczegóły realizacji łączącej nas umowy, przed udzieleniem jej jakichkolwiek
informacji zostanie poproszona o podanie określonych danych osobowych. Jest to
niezbędne w celu weryfikacji jej tożsamości. Koniecznym bowiem dla nas przed
udzieleniem jakichkolwiek informacji będących w naszym rozumieniu danymi
osobowymi jest upewnienie się, że informacji udzielamy osobie do niej
uprawionej. Bez dokonania takiej weryfikacji, na skutek np. braku wyrażenia przez
Ciebie woli podania określonych danych, nie będzie możliwości udzielenia Ci
telefonicznie oczekiwanych informacji.
Ponadto w sytuacji, w której kontaktujesz się z nami możemy poprosić Cię o
podanie pewnych informacji, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z
którą się do nas zwracasz – np. podania nr konta na które dokonamy zwrotu
środków finansowych. Podane przez ciebie dane wykorzystywane będą wyłącznie
w tym celu, w którym kontaktujesz się z nami i będziemy je przechowywać przez
okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń). Twoje dane będziemy przetwarzać aby spełnić obowiązki
wynikające z zawartej umowy bądź obowiązujących przepisów prawa lub w

innych, naszych usprawiedliwionych celach (np. udzielenie odpowiedzi na zadane
pytanie).
KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
W przypadku kierowania do nas, za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej,
korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane
przez nas w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy
korespondencja. Przetwarzamy te dane ze względu na to, że Ty wysłałeś do nas
tego typu korespondencję, a my pragniemy Ci udzielić stosownej odpowiedzi – na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przetwarzamy jedynie te
dane, które są dla nas istotne z punktu widzenia sprawy, której dotyczy
korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób
zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych
informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. Dane maksymalnie
przechowywane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń – tj. 6 lat
w przypadku osób fizycznych.
FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej
zostaniesz poproszony o podanie określonych danych, w szczególności takich jak
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz treści zapytania.
Pragniemy cię poinformować, iż zbierane przez nas dane będą wykorzystywane w
celu udzielenia odpowiedzi na twoje zapytanie (zgłoszenie), które wpłynęło do
nas za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego celu. Zgłoszenie może dotyczyć dowolnego interesującego
Cię tematu (np. godzin otwarcia biura). Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie,
aczkolwiek niepodanie określonych danych, może skutkować brakiem możliwości
wysłania zapytania lub udzielenia na nie oczekiwanej przez Ciebie odpowiedzi.
Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres
wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń).
ZLECANIE USŁUG
Jeśli zdecydujesz się zlecić nam wykonanie usługi, zostaniesz poproszony o
podanie określonych danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych
będzie Twoją dobrowolną decyzją (tzn. nie musisz ich podawać), ale pamiętaj, że
są one niezbędne w niektórych sytuacjach do zlecenia usługi przez co ich
niepodanie będzie skutkować niemożliwością realizacji usługi. Danymi, które
będą przez nas w większości wypadków wymagane będą dane identyfikacyjne,
adres siedziby, NIP i adres realizacji usługi.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w określonych w
niniejszym punkcie sytuacjach, jest realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia, jak
również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy
prawa (wystawienie dokumentu sprzedażowego). Ponadto twoje dane

przetwarzać będziemy w celu dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi
roszczeniami – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Twoje
dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, np. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu
Cywilnego, lub w przypadku wystawienia dokumentów sprzedażowych, przez
okres wynikający z przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości. Dane
udostępniane będą firmom świadczącym obsługę rachunkowo-księgową.

STRON INTERNETOWA
W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej strony internetowej możemy
gromadzić uzyskane podczas przeglądania jej przez Ciebie dane, takie jak: (i) logi
serwera - zawierające informacje o urządzeniu z którego korzystasz, jego IP i o
wykorzystywanych do przeglądania stron www aplikacji, oraz (ii) informacje
zawarte w plikach przechowywanych na twoim komputerze, w tym "plikach
cookies".
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i
zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie
korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Pliki te służą m.in.
korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub
potwierdzeniu, że widziałeś określone treści.
Stosowane przez nas pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera
w czasie kolejnej wizyty na naszej stronie i ich głównym zadaniem ma być
ułatwienie korzystania Ci z niej. Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem
cookies
możemy
wykorzystywać
również
w
celu
prezentowania
spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych, oraz
przetwarzać z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi.
Dane zawarte w lagach serwera przetwarzamy na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na funkcjonowaniu i ulepszaniu
funkcjonowania strony. Do momentu, w którym wyślesz nam zapytanie za
pomocą formularza kontaktowego dane zawarte w logach serwera nie
umożliwiają nam Twojej identyfikacji.
Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W
każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie
plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach Swojej
przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla
najpopularniejszych przeglądarek:
 Microsoft Edge


Internet Explorer



Mozilla Firefox



Chrome



Safari

APLIKOWANIE DO PRACY
Chcąc aplikować do nas od pracy poprosimy Cię o podanie pewnych informacji o
sobie. Wśród tych informacji mogą być zarówno te wskazane w kodeksie pracy tj.
imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania
(adres
do
korespondencji),
wykształcenie,
przebieg
dotychczasowego
zatrudnienia, jak również i inne dane, w tym dane kontaktowe, które będą dla nas
niezbędne aby być w stanie ocenić Twoją kandydaturę oraz ewentualnie
skontaktować się z Tobą. Twoją dobrowolną decyzją jest to, czy podasz nam Swoje
dane osobowe czy nie, jednakże pamiętaj o tym, że niepodanie określonych
danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane w powyższych celach na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 22 1
Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (dane
wykraczające poza te, wskazane w Kodeksie pracy). Dodatkowo możesz wyrazić
zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów
Kodeksu pracy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej
zgody – do czasu jej cofnięcia, bądź usunięcia danych. Udzieloną zgodę możesz w
każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Jeżeli
wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych również w
przyszłych rekrutacjach, będziemy uprawnieni do tego, by zgłosić się do ciebie w
przypadku, gdy Twoja kandydatura będzie odpowiadała wymaganiom stawianym
przez nas gdy będziemy szukać nowego pracownika.
DOSTARCZANIE TOWARÓW I USŁUG.
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zostać lub jesteś naszym kontrahentem,
będziemy również prosić Cię o podanie określonych danych, w szczególności
imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, REGON-u oraz adresu bądź siedziby
prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród danych mogą się również pojawić
dane kontaktowe pracowników, którzy w Twoim imieniu będą realizować zawartą
z nami umowę. Dane gromadzimy w calach: (i) handlowych i robimy to na
podstawie przesłanki realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych
przez nas na Twoje żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty
współpracy), w celu (ii) realizacji naszego i Twojego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego
wykonywania umowy, w celu (iii) rozliczenia zawartej z Tobą umowy, zgodnie z
ustaleniami w niej zawartymi, oraz w celu (iv) dochodzenia bądź obrony przed
ewentualnymi roszczeniami. Dane podajesz dobrowolnie, jednakże brak podania
tychże danych może skutkować niemożliwością zawarcia z Tobą określonej
umowy. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a

po jej wygaśnięciu przez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w
tym Kodeksu cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości
(przechowywanie faktur).
ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ
DODATKOWYCH USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

NAS

W razie zbierania przez nas danych dla celów związanych z wykonaniem
niewskazanych powyżej umów, zobowiązujemy się do przekazania Tobie
szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych
w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez
Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy.
KONTAKT Z NAMI
W sytuacji, gdybyś miał jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości
dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz
przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres info@komplexbud.pl, bądź
możesz skontaktować się z nami telefonicznie, pod nr tel. 500 043 075. Wszelkie
otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.
Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

