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Niniejszym przekazujemy pełną informację o sposobie 
i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez Granite Real Estate (Poland) sp. z o.o. (“My”). 

 

1. Cel przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe (w zakresie 
wskazanym w pkt. 2 poniżej) w następujących celach: 

- w celach związanych z zawarciem umowy – 
przed jej zawarciem (np. oferty, projekty 
umów) 

- w celu wykonania obowiązków umownych 
- w celu wykonania obowiązków prawnych (w 

tym w szczególności w zakresie podatków i 
rewizji sprawozdań finansowych)  

Dane osobowe przekazywane są nam przez 
Pana/Panią lub przez nasze podmioty powiązane, 
usługodawców lub kontrahentów, a także przez inne 
podmioty, na rzecz których świadczy Pani/Pani pracę 
lub usługi jako ich pracownik lub usługobiorca.  

Brak możliwości przetwarzania przez nas danych 
osobowych wymaganych do spełnienia określonego 
celu może uniemożliwić osiągnięcie tego celu. 

 

2. Kategorie danych osobowych 

W celach wskazanych w pkt. 1 powyżej przetwarzamy 
następujące dane:  

- imię i nazwisko 
- stanowisko 
- miejsce pracy 
- Adres kontaktowy, w tym: 

o adres e-mail 
o numer telefonu 

 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w 
oparciu o następujące podstawy prawne: 

- art. 6(1)(a) RODO, jeśli zwracamy się do 
osoby, której dane dotyczą o wyrażanie zgody 
na ich przetwarzanie, 

- art. 6(1)(b) RODO, jeśli przetwarzamy dane w 
zakresie niezbędnym do wykonania umowy 
zawartej z osobą, której dane dotyczą, 

- art. 6(1)(c) RODO, jeśli przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na nas, 

- art. 6(1)(c) RODO, jeśli przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych 
przez nas lub przez stronę trzecią, np. do 
wykonania umowy zawartej przez nas z 
Pana/Pani pracodawcą. 
 

4. Przekazywanie danych osobowych 

W celach określonych w pkt. 1 przekazujemy dane 
osobowe następującym odbiorcom:  

- podmioty powiązane należące do grupy 
kapitałowej Granite (lista spółek 
powiązanych zawarta jest na naszej stronie 
internetowej [LINK]) 

- niektórzy nasi usługodawcy, w tym dostawcy 
usług informatycznych 

- doradcy prawni i podatkowi 
- organy władzy, w zakresie ich kompetencją. 

 

Niektórzy ze wskazanych wyżej odbiorców danych 
osobowych mają siedzibę lub przetwarzają Pana/Pani 
danych osobowe poza terytorium Unii Europejskiej. 
Poziom ochrony danych osobowych w tych krajach 
może nie być taki sam, jak w Unii Europejskiej. 
Przekazujemy jednak dane osobowe wyłącznie do 
tych krajów, co do których Komisja Europejska 
stwierdziła, że zapewniają odpowiedni poziom 
ochrony danych. W innych przypadkach stosujemy 
środki niezbędne dla zagwarantowania, że wszyscy 
odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony 
danych, m.in. w drodze stosowania standardowych 
klauzul umownych (2010/87/KE i /lub 2004/915/KE). 

 
5. Okres przechowywania 

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez 
okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 
pkt. 1 powyżej i zgodny z właściwymi wymogami 
prawa oraz mającymi zastosowanie przepisami 
prawa i regulacjami. 

 

Niezależnie od powyższego, będziemy przechowywać 
dane osobowe tak długo, jak wymagają tego przepisy 
prawa lub zasady rachunkowości, lub do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
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6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i 
regulacjami, ma Pan/Pani prawo: 

i. uzyskać informacje o tym, jakie dane 
osobowe są przetwarzane; 

ii. żądać sprostowania, uzupełnienia lub 
usunięcia danych osobowych, które są/były 
przetwarzane bez podstawy prawnej; 

iii. żądać ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych;  

iv. w pewnych okolicznościach – z 
uzasadnionych przyczyn wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania danych osobowych;  

v. żądać przekazania swoich danych osobowych 
(jeśli dotyczy);  

vi. żądać udostępnienia informacji o osobach 
trzecich, którym przekazywane są dane 
osobowe; oraz 

vii. wnieść skargę do właściwego organu.  

Zwracamy uwagę, że w pewnych okolicznościach 
może nie być w stanie w pełni zrealizować Pana/Pani 
żądań, np. w przypadku, gdy mamy inną uzasadnioną 
podstawę lub obowiązek prawny przetwarzania 
Pana/Pani danych osobowych, lub z uwagi na interes 
innych osób w tym, aby dane osobowe nie zostały 
potraktowane w żądany sposób. 

7. Dane kontaktowe 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych 
osobowych należy kierować na adres:  

dataprotection@granitereit.comor 

Granite Real Estate (Poland) sp. z o.o. 

ul. Złota 59 

00-120 Warszawa 

 

Wszystkie informacje dotyczące RODO są także 
dostępne na naszej stronie internetowej: 
www.granitereit.com.  
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