
Przetwarzanie danych osobowych w firmie FORBUILD SA 
 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) zwane dalej 
„RODO”, FORBUILD SA z siedzibą w: 26-200 Końskie, ul. Górna 2a, KRS 0000342237,  
NIP 658 17 00 296, zwana dalej jako „FORBUILD” lub „Spółka” informuje co następuje:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORBUILD SA z siedzibą w: 26-200 Końskie,  
ul. Górna 2a, KRS 0000342237, NIP 658 17 00 296.  
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować poprzez e-mail: 
a.adamczyk@forbuild.eu 
 
2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, w celu realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów administratora jakimi są w szczególności: wykonanie umowy z podmiotem, który Pan/Pani 
reprezentuje, celach kontaktowych lub administracyjnych; w razie zaistniałych sporów czy roszczeń  
w celu ich  wyjaśnienia, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi 
relacji inwestorskich, procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia, archiwizacji danych.3. Spółka może 
udostępniać dane osobowe: 
- organom uprawnionym do tego z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
- pracownikom FORBUILD lub osobom świadczącym dla niej usługi na mocy umów cywilnoprawnych, 
zaangażowanym w realizację umowy/zamówienia;- podmiotom świadczącym usługi lub dostawy towarów na 
rzecz Spółki, w szczególności usługi IT, wsparcia technicznego, przewozowe, kurierskie, pocztowe, bankowe, 
finansowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, doradcze, prawne, windykacyjne, dostaw surowców, które to 
podmioty muszą uzyskać dostęp do danych osobowych w celu prawidłowego wykonania zleconych im 
obowiązków; 
- Klientom Spółki - w zakresie danych służbowych.  
 
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: 
Przez okres: obowiązywania umowy, okres wynikający z poszczególnych przepisów prawa, okres ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jak również przez okres, który Administrator uzna za uzasadniony 
i rozsądny, wziąwszy pod uwagę cel przetwarzania. 
 
5. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu: 
- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
- prawo do przenoszenia danych, 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są 
przetwarzane na podstawie zgody), 
- prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, 
- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych. 
 
6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez 
Administratora. 
 
7. Spółka może pozyskiwać Państwa dane osobowe w związku ze współpracą umowną, a także pochodzące  
z innych źródeł: 
- od podmiotów zatrudniających lub zlecających usługi lub od podmiotów jakie Państwo reprezentują,  
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy/zamówienia zawartego z FORBUILD; 
- z publicznie dostępnych źródeł takich jak rejestr przedsiębiorców CEiDG, KRS, rejestry statystyczne, organów 
administracji skarbowej, w celu weryfikacji podanych lub posiadanych danych. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych  
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie 
niemożliwe. 
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