
 

    

 
  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- ZEBRANIA, NARADY, SPOTKANIA 

 
1. Administrator danych (Sweco Polska sp.  z o.o.)  

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Sweco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Po-

znaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140225, NIP 

5220004190, o kapitale zakładowym w wysokości 15 234 500,00 złotych. 

2. Dane kontaktowe 

Można skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 

Poznań,  jak również mailowo na adres: rodo@sweco.pl.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Par-

lamentu 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), zwanego dalej „RODO”. 

Dane osobowe podane w trakcie narady lub zebrania lub komisji lub innego spotkania przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO, to jest w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym oraz jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sweco – rea-

lizacji zobowiązań umownych Sweco w zakresie przewodniczenia lub organizacji odpowiednich narad, ze-

brań, komisji lub innych spotkań w związku z realizowaną usługą.  Nie będziemy wykorzystywali danych 

osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.  

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania przez Sweco 

usługi w ramach zadania / projektu, nie dłużej niż zobowiązuje nas do tego umowa z Zamawiającym/ Klien-

tem w zakresie archiwizacji dokumentacji.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą: 

− podmioty współuczestniczące w realizacji zadania / projektu np. Zamawiający/Klient, wykonawca 

robót, projektant, pomoc techniczna, inne podmioty uczestniczące w realizacji zadania /projektu 

lub umowy zawartej przez Sweco,   

− podmioty, które na podstawie przepisów prawa, mają prawo dostępu do danych zawartych w do-

kumentach wytwarzanych przez Sweco Polska sp. z o.o. w toku realizacji usługi.  

W zakresie danych osobowych znajdujących się w skrzynkach poczty mailowej z domeny swecopl.pl i 

sweco.pl, na platformie  do prowadzenia projektów, archiwizacji dokumentacji i systemach IT przetwarzanie 

danych następuje, w ramach grupy kapitałowej Sweco, poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej. 

6. Przysługujące Państwu prawa:  

− prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a 

także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

− prawo wniesienia (w dowolnym momencie) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych,  

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem inter-

netowym  https://uodo.gov.pl. 

https://uodo.gov.pl/

