Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 14 ust. 1 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 ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z
siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego 2.
2) Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod
adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu transparentności procesu
uzgadniania dokumentacji projektowej, tj. przekazywania informacji na każdym etapie
procesu inwestycyjnego dla wszystkich jego stron (inwestor, projektant, inspektor
nadzoru) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr
telefonu, adres inwestycji, adres e-mail.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Wykonawcy lub Potencjalni
Wykonawcy projektowanych prac budowlanych, Podmioty uzgadniające dokumentację
projektową, Projektanci oraz spółki z Grupy Veolia w tym Veolia Energy Contracting
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2.
6) Państwa dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich (poza Europejski
Obszar Gospodarczy), w szczególności w związku z korzystaniem przez Veolia z
globalnych rozwiązań IT. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, wobec
których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu zapewnienia odpowiedniego
stopnia ochrony. W wypadku państw trzecich, wobec których taka decyzja nie została
wydana, transfer danych może być każdorazowo dokonywany z zachowaniem jednego
z rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia
danych, o którym mowa w rozdziale V RODO. Informacje o zabezpieczeniach, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony
danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od daty przesłania ostatniej
informacji dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej.
8) Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Projektantów wykonujących
dokumentację projektową lub w procesie handlowym na etapie złożenia oferty, realizacji
umowy kompleksowej, a w przypadku reprezentantów podmiotów prawnych dane mogły
być pozyskane również z ogólnie dostępnych źródeł (np. z Internetu).
Przysługuje Państwu prawo do:
●
●
●
●

dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw powinni Państwo skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać.
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.

