
KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Administrator Danych Osobowych: RAD-BUD sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Kielcach, adres:  
ul. Krakowska 309, 25-801 Kielce, posiadająca numer NIP 9591968051 oraz REGON 362569975.  
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za 
pośrednictwem naszej strony internetowej (formularz kontaktowy), poczty elektronicznej, kontaktu 
telefonicznego są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu udzielania informacji,  
prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. 

Do realizacji celów wskazanych powyżej przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres 
e-mail, telefon kontaktowy. 
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom 
udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 
powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. Administrator Danych Osobowych oraz podmioty 
przetwarzające dane zapewnią odpowiednie środki ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. Ponadto mają Państwo  prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą 
przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. 

Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych możliwy jest w miejscu 
działalności RAD-BUD sp. z o.o. sp.k., pod adresem ul. Krakowska 309, 25-801 Kielce tel. 784 495 582, 
e-mail:  biuro@rad-bud.net. 

Podstawa prawna : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
. 

 


