
 

 

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 25 maja weszły w życie nowe regulacje o ochronie danych osobowych. Działając na podstawie Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), uprzejmie infor-

mujemy, że Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET Sp. z o.o.  przetwarza Państwa dane osobowe. 

W Przedsiębiorstwie Budowlanym TERBET Sp. z o.o.  świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci 

mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. 

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować 

Państwa, że zgodnie z art. 13 RODO: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET Sp. z o.o.   

2. Dane do kontaktu: 

05-120 Legionowo, ul Jana III Sobieskiego 6 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:                                                       

Kazimierz Kurnicki 

telefon: 601 31 25 46 

e-mail k.kurnicki@terbet.pl,  

3. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie jesteście Państwo profi-

lowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. 

4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zwartych umów t.j.  speł-

nienia wymogów prawnych regulujących stosunek prawny łączący strony umowy, w celach związa-

nych z działalnością Administratora, dla których niezbędne jest operowanie na Państwa danych. 

5. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, ewentualnie dane rejestrowe firmy, stały adres siedziby z 

kodami pocztowymi, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.  

6. Podstawą prawną naszych działań jest realizacja zawartych umów, wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i uzasadniony interes administratora, polegający w szczególności na ar-

chiwizacji Państwa danych celem późniejszego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.  

7. Dane mogą być  udostępnione ZUS, organom podatkowym, bankowi oraz podmiotowi świadczącemu 

usługi z zakresu księgowości.  

8. Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa lub pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł publicz-

nych. 

9. Zakres procesowanych informacji wynika wprost z wymagań przepisów prawa, realizacji zawartych 

umów i formy działalności Administratora. Dane są niezbędne do realizacji tych celów. Nie przetwa-

rzamy Państwa danych dla celów marketingowych.  

10. Dane przechowujemy w celu realizacji łączących  nas Umów w związku z obowiązkami wynikającymi 

z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń.  

11. Zawiadamiamy, że podmioty, którym dane są udostępniane są niezależnymi administratorami danych 

osobowych i Administrator nie sprawuje kontroli ani nadzoru nad podejmowanymi przez te podmioty 

działaniami. 

12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartych z Państwem umów 

oraz przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w danej sprawie/do wykonania 

umowy/przez okres wskazany w przepisach prawa. 

13. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunię-

cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz pra-

wo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do orga-

nu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Wszelkie pytania i wątpliwości, a także żądania usunięcia danych prosimy kierować na adres: 

k.kurnicki@terbet.pl.  
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