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Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), informujemy: 

 

 

1) Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych, jest TECHBUD Sp. z o.o., ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona 

Góra NIP: 929-171-71-89, REGON: 978072309 zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Zielonej Górze pod nr 0000189024 Kapitał zakładowy: 51.000,00 PLN. 

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia 

usługi  bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).  

3) Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, personelowi zatrudnionemu na podstawie umowy  

o pracę oraz personelowi zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 

podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują  

z Administratorem, w tym pracodawcom, przedsiębiorcom, instytucjom 

szkoleniowym, dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania 

techniczne, organizacyjne i informatyczne, w szczególności dotyczy to podmiotów 

wykonujących usługi z zakresu konsultacji, obsługi prawnej, obsługi i serwisu 

sprzętu, w tym teleinformatycznego, dostawy oprogramowania, usługi IT, 

księgowe, transportowe, serwisowe i agencyjne. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do 

dochodzenia roszczeń. 

5) Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 15-21 RODO. 

6) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

skontaktować się z Administratorem danych osobowych na adres  

e-mail: techbud@techbud.eu  

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji usługi bądź umowy.  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
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