
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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) („RODO”). Poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez ARCH-Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 9 oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO. 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT:  
Administratorem Państwa danych osobowych jest ARCH-Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 9, 35-025 Rzeszów. Z Administratorem danych można skontaktować się: 
▪ listownie na adres: 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 9, 
▪ wysyłając e-mail na adres: biuro@arch-dom-development.pl 
 
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: 
Państwa dane osobowe zebrane przy zawieraniu umowy, jak również w trakcie jej trwania przetwarzamy 
w następujących celach:  
1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa 

(podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  
3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. 

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, weryfikacji poprawności i kompletności danych 
(podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na 
przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w 
treści zgody.  
 
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z RODO: 
Mają Państwo prawo do:  
1. dostępu do danych osobowych, 
2. sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
3. usunięcia danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. przeniesienia danych osobowych – tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby 
Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie 
jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 
danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem. 

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych 
(dane kontaktowe wskazane powyżej).  
 
PRAWO DO SPRZECIWU:  
W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na 
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator 
zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych dla tego celu. Dodatkowo, w dowolnym 
momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Administratora, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Sprzeciw 
można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres Administratora podany powyżej.  
  



PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  
W niektórych przypadkach możemy zwrócić się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
(np. przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej). Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:  
Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane:  
1. podmiotom współpracującym (kontrahentom) przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie 

(m.in. naszym podwykonawcom, zewnętrznym dostawcom usług IT obsługującym nasze systemy 
informatyczne, biurom księgowym i kancelariom prawnym świadczącym usługi na naszą rzecz), 

2. podmiotom publicznym. 
 
DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
Niektóre przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa danych. W tych przypadkach 
konieczność podania nam danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadkach, gdy zbieramy 
Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: 
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony 
przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.  
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO 
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 


