MARKETING
Obowiązek informacyjny
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. [Administrator danych]
Dane
osobowe
w
bazie
prowadzonej
przez
Skanska
S.A.
są
przetwarzane
przez
Skanska
S.A. w Warszawie z siedzibą przy Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 33102, NIP: 7780001070, REGON: 630782880, kapitał
zakładowy: 203 937 500,00 zł, kapitał wpłacony: 203 937 500,00 zł.
[Menadżer ds. Ochrony Danych Osobowych]
W Skanska S.A. dokładamy staranności, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. W tym celu powołaliśmy
niezależnego Menadżera ds. Ochrony Danych Osobowych.
2.

Osoba, której dane dotyczą, może zamówić kontakt telefoniczny z Menadżerem ds. Ochrony Danych Osobowych przysyłając prośbę o kontakt wraz z podaniem
numeru telefonu, kontaktując się na dane rejestrowe spółki podane w ust. 1 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zebranym zakresie oraz wyłącznie w celu podejmowania kontaktów zawodowych przez Skanska S.A.
3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. do ustania celu przetwarzania i będą na bieżąco aktualizowane o czym Skanska S.A. będzie informować
osoby, których dane dotyczą, ale nie dłużej niż do momentu otrzymania informacji z żądaniem usunięcia danych osobowych z bazy Skanska S.A.
[Podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych]
Dane osobowe są przetwarzane przez Skanska S.A. na podstawie udzielonej zgody.
4.

[Ujawnianie danych osobowych]
Skanska S.A. nie udostępnia danych osobowych odbiorcom, za wyjątkiem ich ujawniania podmiotom je przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Skanska S.A. w
celu:
5.

6.

1)

świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

2)

usług bezpiecznego niszczenia dokumentów;

3)

świadczenia usług pośrednictwa, np. w organizacji działań marketingowych i PR.

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1)
Żądać od Skanska S.A. informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe Kandydata. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z
przetwarzaniem jego danych osobowych ,o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały
pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
2)

Sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez
Skanska S.A. są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub
uzupełnienia (art. 16 RODO);

3)

Żądać usunięcia jej danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki
sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

4)

Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

18

RODO),

tj.

zażądać

zaprzestania

ich

przetwarzania

a.

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Skanska S.A. będzie weryfikowała ich
prawidłowość;

b.

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Skanska S.A.;

c.

Skanska S.A. nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
jego roszczeń;
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu podjęcia decyzji przez Skanska S.A. co do zasadności
sprzeciwu;

d.
5)
6)

(art.

za

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania j ej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Skanska S.A.;
Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Skanska S.A., jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać pismo na dane do korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce
skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie
realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim
zakresie osoba chce skorzystać (byłoby najlepiej, gdyby to był numer telefonu).
[Organ nadzoru]
Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00, adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na Skanska S.A. w
każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Skanska S.A. przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.
Skanska S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych oraz pomoc w realizacji praw osób, których dane dotyczą, związanych z
przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi osobę, której dane dotyczą,
prosimy o kontakt z Menadżerem ds. Ochrony Danych Osobowych Skanska S.A., który udzieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień, jak również sam podejmie działania
wyjaśniające, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
7.
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