
 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Spółkach należących  
do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy 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 (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony 
danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz 
instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. 

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań 
wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące 
stosowania przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych. 

W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzą poniżej wymienione spółki: 

1. Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa; 

2. Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa; 

3. Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock; 

4. Polimex Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Siedlcach, 

ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce; 

5. Polimex Opole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie,  

al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa; 

6. Polimex Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  z siedzibą w Warszawie,  

al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa; 

7. Polimex ZUT Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce; 

8. Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa; 

9. Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  z siedzibą w Siedlcach,  

ul Terespolska 12, 08-110 Siedlce.  

Każda z ww. Spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal (odpowiednio „Spółka”, łącznie 
„Spółki”) jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, których dane przetwarza.  

Spółki wyznaczyły jednego Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie 
kierując korespondencję na adres: Polimex Mostostal S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa  
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@polimex.pl. 

Spółki przetwarzają Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Dane osobowe 
przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Spółki albo przetwarzający, z którymi ściśle 
współpracujemy. 

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze dla nas zasoby. Spółki wdrożyły i doskonalą 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub 
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zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje w zakresie relacji pomiędzy Państwem a Spółką 
stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje odnośnie do przetwarzania przez Spółki danych 
osobowych, w odniesieniu do poszczególnych kategorii osób. Przez odniesienie się do „Spółki’ 
należy w konkretnym przypadku rozumieć jedną ze spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, 
wymienionych powyżej, z którą zawiera/realizuje Pani/Pan umowę, której zadaje Pani/Pan 
pytanie lub składa reklamacje, do której Pani/Pan rekrutuje, na której terenie Pani/Pan przebywa 
lub w której akcji/wydarzeniu/konkursie Pani/Pan uczestniczy.   

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów Spółki. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a. związanych z zawarciem i realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO; 
b. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 

ust.1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem 
i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg 
podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną 
przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych 
(Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku 
dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa 
o rachunkowości); 

c. w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę, np. udzielanie 
odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski lub dochodzenie i obrona w razie zaistnienia 
roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 
podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Spółki 
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także: 
a. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i ich pracownicy; 
b. podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające); 
c. organy lub instytucje określone przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, KNF. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres niezbędny do dochodzenia 
ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
a następnie będą archiwizowane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. 
jakie jej dane Spółka przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii; 

b. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO; 

c. do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Spółki oraz żądać 
przesłania ich innemu administratorowi. 



 
d. do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że 

wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych 
np. Spółka nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich 
przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub 
nieusuwanie danych; 

e. do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której 
dane dotyczą informuje Spółkę o zmianie swoich danych osobowych; 

f. do sprzeciwu - przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 

g. do wniesienia skargi do organu nadzoru – organem nadzoru na terenie Polski jest Prezes 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia 
i realizacji umowy. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie 
i realizację umowy. 

7. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

8. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

  



 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie 
Spółki. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 

i mienia na terenie Spółki. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki 
(art. 6 ust.1 lit. f) RODO), przez co należy rozumieć w szczególności potrzebę zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki, a także ewentualne dochodzenie lub obronę 
przed roszczeniami. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 
podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, obsługą monitoringu 
wizyjnego lub obsługą prawną Spółki upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na 
podstawie umowy powierzenia. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione 
organom ścigania, na ich wniosek. 

4. Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez 45 dni, chyba że 
zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem przez organy ścigania. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. 
jakie jej dane Spółka przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii; 

b. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO; 

c. do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły 
przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Spółka 
nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a 
osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie 
danych; 

d. do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której 
dane dotyczą informuje Spółkę o zmianie swoich danych osobowych; 

e. sprzeciwu - przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 

f. do wniesienia skargi do organu nadzoru – organem nadzoru na terenie Polski jest Prezes 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

  



 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy/na praktyki. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją 

umowy o pracę/praktykę w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) RODO; 
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, w tym organizacji 

międzynarodowych , ani poza obszar UE 
4. Pani/Pana dane osobowe, których podanie jest wymogiem prawnym będą przechowywane 

przetwarzane przez okres trwania realizacji rekrutacji, zaś dane przetwarzane na podstawie 
zgody – do czasu jej cofnięcia. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. 
jakie jej dane Spółka przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich 
kopii; 

b. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO; 

c. do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły 
przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Spółka 
nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a 
osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie 
danych; 

d. do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której 
dane dotyczą informuje Spółkę o zmianie swoich danych osobowych; 

e. sprzeciwu - przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 

f. do wniesienia skargi do organu nadzoru – organem nadzoru na terenie Polski jest Prezes 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

 

 

 

 
  



 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w przypadku kontaktu ze Spółką w innym celu 
niż zawarcie/realizacja umowy. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania odpowiedzi na zadane 

pytania, w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, dochodzenia 
i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 
podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Spółki 
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku, zaś w przypadku roszczeń 
przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. 
jakie jej dane Spółka przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii; 

b. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO; 

c. do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Spółki oraz żądać 
przesłania ich innemu administratorowi. 

d. do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że 
wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych 
np.  Spółka nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich 
przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub 
nieusuwanie danych; 

e. do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której 
dane dotyczą informuje Spółkę o zmianie swoich danych osobowych; 

f. sprzeciwu - przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 

g. do wniesienia skargi do organu nadzoru – organem nadzoru na terenie Polski jest Prezes 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia 
skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Odmowa podania 
danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi 
na zadane pytania. 

7. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

8. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej 

 

 



 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w przypadku udziału w akcji/ konkursie/ 
wydarzeniu organizowanym przez Spółkę.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a. szczegółowo wskazanym w związku z organizowaną akcją/konkursem/wydarzeniem, w tym 
w celu ich organizacji i przeprowadzenia (art. 6 ust.1 lit. a) RODO); 

b. w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę, np. udzielanie 
odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski lub dochodzenie i obrona w razie zaistnienia 
roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 
podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Spółki 
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także: 
a. Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Polimex – Mostostal i ich pracownicy; 
b. podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające); 
c. organy lub instytucje określone przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, KNF. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
akcji/konkursu/wydarzenia oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. 
jakie jej dane Spółka przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich 
kopii; 

b. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO; 

c. do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły 
przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Spółka 
nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a 
osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie 
danych; 

d. do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której 
dane dotyczą informuje Spółkę o zmianie swoich danych osobowych; 

e. do cofnięcia zgody - w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest zgoda można cofnąć zgodę w dowolnym momencie, (bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem); 

f. sprzeciwu - przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 

g. do wniesienia skargi do organu nadzoru – organem nadzoru na terenie Polski jest Prezes 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Wymóg podania danych osobowych jest każdorazowo wskazywany w chwili odbierania zgody.  
7. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 
8. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej 


