
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest TAMBUD S.C. (zwany dalej: TAMBUD), NIP: 588-
246-54-93. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:  
listownie: ul. Dąbrowskiego 42/5, 84-230 Rumia  
telefonicznie: 502 115 439, 501 263 547 
e-mailem: info@tambud.pl 

Kategorie danych osobowych 

• imię i nazwisko, 
• datę i miejsce urodzenia, 
• imiona i nazwiska rodziców, 
• numer PESEL, 
• seria i numer dowodu osobistego/paszportu, 
• adres zamieszkania, 
• adres korespondencyjny, 
• adres poczty elektronicznej, 
• numer telefonu stacjonarnego/komórkowego. 

 
Cele i podstawy przetwarzania  
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji dla Państwa usług przez 
TAMBUD. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli:  
 
- wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a 
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, dalej 
zwanym RODO,  
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w tym m.in. umowy rezerwacyjnej, 
deweloperskiej lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  
- realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie 
przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych lub archiwizacji) - art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem 
jest prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest 
wymiana informacji z Klientem; prowadzenia windykacji należności; ewentualnego ustalenia 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; monitoringu wizyjnego, gdzie uzasadnionym 
interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Odbiorcy danych osobowych  
 
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podwykonawcy   
– podmioty przetwarzające i inni odbiorcy, z którymi współpracujemy: podmioty świadczące 
wsparcie techniczne, usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe lub kadrowe, 
podmioty świadczące usługi informatyczne lub marketingowe, firmy ubezpieczeniowe, 
kurierskie, przewozowe lub zapewnianiające bezpieczeństwo osób i mienia. Odbiorcami mogą 
być również podmioty uczestniczące w wykonywaniu, w imieniu i/lub na rachunek 



Dewelopera czynności związanych z Umową Deweloperską i w procesie obsługi klientów, 
takim jak podwykonawcy i usługodawcy Dewelopera, to jest podwykonawcy robót 
budowlanych, wykończeniowych, aranżacyjnych, projektanci, dostawcy wyposażenia, 
sprzętu, materiałów, usług w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych. 
 
 
Okres przechowywania danych 
   
Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest od celu dla którego dane są 
zbierane. W przypadku przetwarzania na podstawie:  
- wyrażenia zgody: do momentu wycofania zgody,  
- wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez okres trwania 
umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, 
maksymalnie przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 
ostatniego wpisu,  
- wypełnienia obowiązku prawnego: przez czas określony w tych przepisach,  
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym  
marketingu usług oraz kontaktu: do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania, 
prowadzenia windykacji należnych roszczeń, ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami: do momentu przedawnienia roszczeń, zapewnieniu bezpieczeństwa osób 
i mienia: przez okres maksymalnie 3 miesięcy lub przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia 
bezpieczeństwa osób lub mienia. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą  
 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
• prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 
ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się  
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  

• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym 
przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,  

• prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,  

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  
 
Przekazanie danych do Państwa trzeciego  
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane 

profilowaniu. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane osobowe pochodzą od osób współrezerwujących/współkupujących, w tym 

m.in. współmałżonka, rodzica lub innej osoby przez Państwa upoważnionej. 

 


