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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Paweł LEŚ właściciel Firmy;
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś Żydowo 88a, 76-012 Żydowo, (zwany
dalej P.U.B LEŚ);
Z P.U.B LEŚ można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie
- P.U.B LEŚ Paweł Leś Żydowo 88a, 76-012 Żydowo,
b) telefonicznie
- +48 604317818,
c) FAX
- +94 3477481,
d) e-mail
- pub.les@wp.pl,
2.Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za dane osobowe P.U.B LEŚ;
biuro@les-koszalin.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w n/w celach i na n/w podstawie prawnej:
a) realizacja umowy, usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) marketng usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod
warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
c) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się w pomieszczeniach P.U.B LEŚ,
poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 742);
d) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia poprzez identyfkowanie wszystkich osób
przebywających na terenie P.U.B LEŚ; parking oraz terenu przyległego do P.U.B LEŚ (ulica, chodnik) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy
o Ochronie Informacji Niejawnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 742);
f) obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane
dotyczą;
g) dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez P.U.B LEŚ szkodą wyrządzoną
przez gościa, kontrahenta lub obrona przed roszczeniami gościa, kontrahenta w stosunku do P.U.B
LEŚ - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 2017 poz. 459);
4.Na terenie P.U.B LEŚ został wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami oraz terenem
wokół obiektu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring
wizyjny);
5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie upoważnione podmioty na podstawie i w
granicach prawa (np. Policja) oraz podmioty, z którymi P.U.B LEŚ zawarł umowę powierzenia danych
osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych (np. frma
informatyczna);
6.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one
zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553 z póź. zm.) – przez czas
określony w tych przepisach.
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Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w związku z zawartą umową o świadczenie usług z P.U.B LEŚ przez okres przedawnienia roszczeń
podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych P.U.B LEŚ, Gościa lub Kontrahenta w zależności, które
z tych zdarzeń nastąpi później;
b) pozyskane na podstawie zgody w celach marketngowych będą przetwarzane przez okres ważności
zgody na cele marketngowe;
c) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 90 dni od dnia
utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte;
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem Art. 1 lit a RODO);
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
9.Jeżeli podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
realizacji umowy;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
proflowania;
11.P.U.B LEŚ nie przekazuję danych osobowych do państw trzecich ( poza obszar EOG);
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