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• Administratorem Państwa danych osobowych w trakcie realizowanej współpracy jest                                 
Centrum Techniki Drogowej INBUD Spółka z o.o., z siedzibą 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 
116 reprezentowany przez Prezesa Zarządu – mgr inż. Mariana Motyl („Administrator Danych”) 
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                       
KRS 0000309821, NIP 9452113859, REGON: 120746040. Kontakt z Administratorem możliwy jest za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej na adres:  biuro@inbud.com 

• Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

• Dane osobowe w trakcie realizowanej współpracy będą przetwarzane i udostępniane innym 
podmiotom uprawnionym wyłącznie we wskazanym celu umowy oraz wyłącznie w zakresie 
określonym w przepisach prawach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. odpowiednio w celu realizacji 
umowy, jej rozliczenia, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, 
rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja 
Przyjmującego Zamówienie, pracowników lub współpracowników Przyjmującego Zamówienie albo 
osób kontaktowych ze strony Przyjmującego Zamówienie, bieżący kontakt z tymi osobami i 
ewentualne dochodzenie roszczeń. 

• Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane                                           
i przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w celu obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia okresu 
obowiązywania umowy. 

• Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w 
przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji współpracy. 

mailto:biuro@inbud.com

