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“You can find the English version of the text below. Please click on the 4 to go directly to the 
English version.” Jump to page 4  

 
Dane kontaktowe administratora: 
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o. o.  
ul. Przeskok 2 
00-032 Warszawa 
e-mail: iodo@ece.com 
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne: 
Przetwarzamy dane osobowe w zgodzie z przepisami europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o 
ochronie danych (RODO): 
 

a.) w celu wypełnienia obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 b RODO)  
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. Dalsze szczegóły dotyczące celów przetwarzania danych osobowych 
znajdziecie Państwo w wiążących dokumentach umownych oraz w odpowiednich 
załącznikach. W ramach wykonywania umowy ECE może ponadto podlegać określonym 
obowiązkom ustawowym, których wypełnienie wymagać będzie przetwarzania danych 
osobowych.    
 

b.) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, 
przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody jest zgodne z prawem. 
Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
c.) w ramach prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f RODO)  

W przypadku zaistnienia takiej konieczności przetwarzamy Państwa dane również w celu 
ochrony naszych uprawnionych interesów lub uprawnionych interesów osób trzecich.   
Przykłady: 
• dochodzenie roszczeń prawnych oraz obrona w sporach prawnych,  
• zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania systemów IT.  

 
Kategorie danych: 
Przetwarzamy – w poszczególnych przypadkach w zależności od rodzaju umowy / wyrażonej zgody – 
poniżej określone kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe, dane dot. 
tożsamości, rozliczeń, umowy, dane techniczne i komunikacyjne. 
 
Odbiorca:  
Państwa dane – w poszczególnych przypadkach zależnie od rodzaju umowy / wyrażonej zgody – mogą 
być przekazywane naszym kontrahentom. 
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Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty z następujących branż / kategorii: marketing, newsletter, 
bezpieczeństwo, usługi IT, komunikacja, usługi kredytowo-ekonomiczne, usługi w zakresie druku, 
telekomunikacja, urzędy, obszar finansowy oraz ubezpieczeniowy.   
 
Do wykonania określonych zadań ECE wykorzystuje usługodawców, którzy najczęściej sami również 
wykorzystują dalszych usługodawców, którzy mogą mieć swoją siedzibę, spółkę dominującą lub centrum 
rozliczeniowe w krajach spoza Unii Europejskiej. Przekazanie danych jest dopuszczalne, o ile Komisja 
Europejska stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory 
w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień 
ochrony (art. 45 RODO). Przy braku takiego stwierdzenia ze strony Komisji, ECE lub usługodawca mogą 
przekazać dane osobowe do kraju spoza Unii lub do organizacji międzynarodowej, o ile przewidziano 
odpowiednie gwarancje (np. klauzula standardowej ochrony danych, przyjęta przez Komisję lub organ 
nadzorczy właściwy dla ochrony danych osobowych) oraz wykonalne prawa i skuteczne środki prawne.  
 
Okres przechowywania: 
Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu wykonania umowy, na podstawie wyrażonej zgody 
lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku cofnięcia wyrażonej zgody lub 
skutecznego sprzeciwu wyrażonego wobec przetwarzania danych osobowych lub też w przypadku 
zakończenia celu przetwarzania, gdy przechowywanie nie jest już niezbędne do wykonywania naszych 
obowiązków umownych i ustawowych, dane osobowe zostają wykreślone, chyba że ich – ograniczone – 
dalsze przetwarzanie jest konieczne do:   
 
• spełnienia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa cywilnego i podatkowego, w 
tym dla ewentualnego dochodzenia roszczeń. Terminy przechowywania bądź dokumentowania 
wyznaczone przepisami szczegółowymi wynoszą od 6 do 10 lat a pracownicze przez okres 50 lat przy 
uwzględnieniu przyszłych nowelizacji kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą: 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 
RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO), żądania 
ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz prawo do 
przeniesienia danych (art. 20 RODO). Ponadto przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (art. 77 RODO). 
 
W każdym czasie możecie Państwo odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Prosimy o zwrócenie uwagi, że odwołanie ma skutek na przyszłość. Przetwarzanie dokonane przed 
momentem odwołania wyrażonej zgody, nie jest objęte takim odwołaniem.  
 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas 
dotyczących Państwa danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ( realizacja zadania w interesie 
publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora); odnosi się to również do 
profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania 
danych dotyczących Państwa, chyba że administrator wykaże ważne i uzasadnione podstawy 
przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i 
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wolności podmiotu danych lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub ochronę 
roszczeń prawnych. 
 
W przypadku przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego, macie Państwo 
prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych w tym celu. 
Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu, dane nie będą już w 
tym celu przetwarzane.  
 
Wszelkie pytania i odwołania prosimy kierować na adres:  
iodo@ece.com 
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Contact data of the controller: 
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o. o.  
ul. Przeskok 2 
00-032 Warszawa 
e-mail: iodo@ece.com 
 
Data processing purposes and legal basis: 
We process personal data in conformity with the provisions of the European General Data Protection 
Regulation (GDPR) as well as the national data protection acts: 
 

a.) For the performance of contractual obligations/within the scope of contract execution (Article 6 
para 1 b EU-GDPR)  
The processing of data is carried out for the purpose of fulfilling or executing contractual 
obligations or for the performance of precontractual measures. The further details concerning the 
data processing purposes can be taken from the contractual documents which are relevant for 
the contractual relationship including the corresponding annexes. In course of the contract 
execution ECE might also process personal data to fulfill legal requirements. 

 
b.) Based on your consent (Article 6 para 1a EU GDPR) 

If you have given us consent to the processing of your personal data for certain purposes, the 
lawfulness of such processing exists on the basis of your consent. Any consent given may be 
withdrawn at any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the data 
processed up to the withdrawal. 

 
c.) Within the framework of the weighing of interests (Article 6 para 1 f EU-GDPR)  

As far as necessary, we process your data also to secure our legitimate interests or the legitimate 
interests of third parties.  
Examples: 
• Assertion of legal claims and defence in legal disputes 
• Securing of IT safety and IT operation 

 
Data categories: 
We process the following categories of data - in each case dependant on the specific type of 
contract/agreement and the individual processing purpose / the relevant legal basis: master data, 
address and contact data, ID data, settlement data, contractual data, financial data, technical data and 
communication data. 
 
Recipients: 
Your data will in some cases- dependant on the specific type of contract/agreement and individual 
processing purpose / the relevant legal basis - be passed on to contractual partners. The contracting 
parties originate from the following categories: Marketing, newsletters, security, IT services, 
communications, credit services, printing services, telecommunications, public authorities, financial 
services, insurance. 
 
ECE uses for certain tasks service providers who in most cases likewise use service providers who may 
have their registered office, parent company or data centres in a third country. Any transfer is admissible if 
the European Commission has decided that there is an adequate safety level in a third country (Article 45 
GDPR). If the Commission has not taken any such decision, ECE or the service provider may only 
transfer personal data to a third country or an international organisation if appropriate guarantees are 
provided (e.g. standard data protection clauses) which are accepted by the Commission or the 
supervisory authority in a specific procedure) and enforceable rights and effective legal remedies are 
available.  
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Duration of Storage: 
For the execution of a contract, based on your consent or to secure legitimate interests, your personal 
data are stored. If you withdraw, however, your consent / oppose data processing in a legally effective 
manner or the purpose for the processing no longer exists because the storage is no longer necessary to 
fulfil our contractual and statutory obligations (and there are no other statutory obligations / rights in 
respect of storage), the data are erased. 
 
Rights of Data Subjects: 
Every data subject has the right to information in accordance with Article 15 GDPR, a right to rectification 
in accordance with Article 16 GDPR, a right to erasure in accordance with Article 17 GDPR, a right to 
restriction of processing in accordance with Article 18 GDPR, a right to object based on Article 21 GDPR 
as well as a right to data portability under Article 20 GDPR. Moreover, there is a right to lodge a complaint 
with the competent supervisory authority (Article 77 GDPR). 
You can withdraw any consent to the processing of personal data granted to us at any time. Please note 
that the withdrawal only becomes effective for the future. Any processing made before the withdrawal is 
not affected. 
 

Moreover, you have the right, for reasons resulting from your special situation, to oppose at 
any time the processing of data concerning you which is made by virtue of Article 6 para 1 lit. e 
(performance of a task carried out in the public interest) or Article 6 para 1 lit. f GDPR 
(legitimate interests of the controller); this also applies for any profiling based on these 
provisions. In this case we no longer process data concerning you unless we can demonstrate 
compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and 
freedoms or if the processing serves the establishment, exercise or defence of legal claims. 
 
If any data concerning you are processed to carry out direct marketing, you have the right to 
oppose the processing of such data for marketing purposes at any time. If you oppose the 
processing for direct marketing purposes, such data are no longer processed for these 
purposes. 
 
Please address any withdrawals to adatvedelem@ece.com 
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