
Polityka Prywatności
galeria JUrowiecka

OchrOna danych OsObOwych

I InFOrMacJE O adMInIsTaTOrZE danych OraZ O rOdZaJach OsÓb, KTÓrych danE PrZEwarZa

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane konstanty Strus z siedzibą       
w warszawie (adres: al. ken 84, lok 106, 02-777 warszawa), dalej zwane aDo;

2.  Może Pan/Pani  skontaktować się z aDo pisząc na adres:  al. ken 84 lok 106, 02-777 warszawa lub                         
ul. wojskowa 3, 08-110 Siedlce albo  telefonując pod numer (22) 323-79-91/ (25) 644-38-26 lub za pośrednictwem   
email, pisząc na adres : daneosobowe@kstrus.pl . 

3.  aDo może przetwarzać  dane osobowe następujących osób:

a) najemców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;

b) potencjalnych najemców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

b) pracowników najemców; 

c) konsumentów;

d) kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;

e) pracowników podwykonawców najemców;

f) osób fizycznych korzystających z parkingu;

II cEL, POdsTawa Prawna, OKrEs PrZETwarZanIa danych OsObOwych OraZ InFOrMacJa, cZy 
OSOBA KTÓREJ DANE DOTYCZĄ JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA 

1. Podejmowanie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6  ust. 1 lit. b roDo.

Dane osobowe  przetwarzane będą do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub nie umowy, nie dłużej niż przez 
rok od daty podjęcia przez Państwo działania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi podjęcie 
działań przed zawarciem umowy.

2. realizacja zawartej umowy 

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6  ust. 1 lit. b roDo.

Dane osobowe  przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po wygaśnięciu/ rozwiązaniu przez okres 
wynikający z przepisów prawa lub przez czas niezbędny w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora 
danych.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi realizację 
umowy.

3. realizacja kontaktu  m.in. w celu umówienia spotkania, odpowiedzi na zapytania, wysyłki dokumentów, 
informowania Pana/Pani o dostępnych lokalach oraz stworzenia dla Pana/Pani oferty w odpowiedzi na Pana/Pani 
wniosek z  wykorzystaniem  przekazanego nr telefonu lub adresu e –mail

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b roDo oraz art. 6 ust. 1 lit. f roDo.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż rok od daty ostatniego kontaktu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi nam wysłanie 
odpowiedzi na zapytanie, dokumentów, umówienie spotkania,  stworzenie oferty oraz kontakt  telefoniczny oraz 
e-mailowy.
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4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie 
lub innych dokumentach związanych z realizacją przez aDo obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c roDo w zw. z art. 74 ust.2  ustawy o rachunkowości 
oraz innych przepisów szczególnych.

Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z 
przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie centrum Handlowego  przy wykorzystywaniu monitoringu 
wizyjnego

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f roDo.

Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni.

Przetwarzanie przez aDo danych osobowych w postaci wizerunku jest niezbędne w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony mienia.

Dane te mogą być wykorzystywane także w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby 
odwiedzające centrum Handlowe.

6. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną 
przez aDo działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny aDo

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f roDo.

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, określony w przepisach prawa.

Posiadanie Państwa danych osobowych przez  aDo jest wymogiem ustawowym.

7. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie  w celu realizacji uprawnień aDo przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa oraz w celu ewidencjonowania incydentów bezpieczeństwa, wypadków, 
zgłaszana do zakładów ubezpieczeń itp.

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f roDo

Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa

Posiadanie Państwa danych osobowych przez  aDo jest wymogiem ustawowym.

8. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, na podstawie Państwa zgody w celach marketingowych, w tym w 
szczególności: stworzenia dla Pana/Pani oferty handlowej, informowania Pana/Pani o produktach i usługach;

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a roDo

Dane przetwarzane będą do czasu odwołania zgody.

Podanie prze Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne.

9. w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie w celu tworzenia  zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań 
marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów

Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f roDo

Dane przetwarzane będą do czasu ustania przyczyn  biznesowych.

Podanie prze Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
aDo.



III INfORmACJA, JAKIE PODmIOTY mOgĄ mIEć DOSTęP DO PAńSTWA DANYCH, OD KOgO ADO 
POZYSKAł PAńSTWA DANE OSOBOWE, CZY ADO ZAmIERZA PRZEKAZYWAć DANE OSOBOWE POZA 
POlSKę

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: pracownicy  aDo  oraz podmioty, którym aDo powierzył 
przetwarzanie danych osobowych lub je udostępnił, w szczególności: zarządcy obiektu, firmie ochroniarskiej, 
podmiotom wykonującym usługi pocztowe, księgowe, kurierskie, informatyczne, prawne, organom publicznym lub 
innym podmiotom, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi 
interesami realizowanymi przez aDo oraz innym  podmiotom  lub organom w zakresie i na zasadach określonych 
przepisami.

2. Państwa dane osobowe pozyskane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od 
Państwa.

3. administrator nie zamierza przekazywać Państwa  danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.

IV PRAWA OSÓB, KTÓRYCH  DANE SĄ PRZETWARZANE ORAZ SPOSÓB REAlIZACJI żĄDAń

1. Prawo dostępu do danych

osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od aDo  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 
osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania do nich dostępu. Prawo to nie powinno 
negatywnie wpływać na prawa lub wolności innych osób. aDo ma uprawnienie do  zażądania, przed podaniem 
informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej 
żądanie. aDo ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby chcącej uzyskać dostęp do danych.

Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych, przy czym pierwsza kopia danych 
udzielana jest bezpłatnie za kolejne kopie aDo  może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów 
administracyjnych. 

2. Prawo do sprostowania danych

w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne osoba, której dane dotyczą może żądać 
ich sprostowania. Jeżeli dane osobowe są zbędne do realizowanego przez aDo celu przetwarzania, aDo może 
odmówić uzupełnienia danych .

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od aDo  usunięcia dotyczących jej danych osobowych. aDo ma 
obowiązek usunięcia zgromadzonych danych, jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania,

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 
podstawy przetwarzania,

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na aDo, 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio 
dziecku.   
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Prawo do zapomnienia nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

a) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego

d) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania;

e) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących 
przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający aDo  
sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie aDo są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, 
której dane dotyczą.

5. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, aDo na żądanie osoby wydaje  
dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je  innemu podmiotowi, jeżeli będzie to technicznie 
możliwe

6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu z przyczyn umotywowanych jej szczególną sytuacją, aDo 
uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie aDo  ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i 
obrony roszczeń.

w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego (w tym 
profilowania) aDo uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła 
sprzeciw.

7. Przysługuje Państwu także prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych 
osobowych. 

8. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, aDo zapewnia tej osobie możliwość 
wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed 
wycofaniem zgody. 
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IV POZOSTAłE  INfORmACJE 

1. w oparciu o Państwa  dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa  zautomatyzowanych 
decyzji, w tym  będących wynikiem profilowania.

2. aDo informuje, ż nie sprzedaje  Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom oraz  przetwarza Państwa 
dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dba o ich bezpieczeństwo.

3. niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

4. aDo jest uprawnione do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. wówczas wprowadzone zmiany 
obowiązują od momentu ich opublikowania.    

Polityka cookieS
Strona www.galeriasiedlce.pl  w celu lepszego świadczenia Państwu usług i przekazywaniu informacji, wykorzystuje 
pliki cookies, które są zapisywane przez serwer na dysku twardym użytkownika. korzystanie z witryny bez zmiany 
ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Możecie Państwo w 
każdej chwili dokonać zmiany konfiguracji przeglądarki w celu zaprzestania przesyłania danych naszemu serwisowi. 

Monitoring wiZyJny

1.  administratorem Pana/Pani danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane konstanty Strus z siedzibą w warszawie (adres: al. ken 84 lok. 106, 02-777 
warszawa)zwany dalej: „administratorem”. 

2.  Może Pan/Pani skontaktować się z administratorem pisząc na adres:  al. ken 84 lok. 106, 02-777 warszawa lub 
telefonując pod numer: (25) 644 38 26 oraz  za pośrednictwem e-mail , pisząc na adres:  daneosobowe@kstrus.pl

3.  Pana/Pani dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
galerii. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora.

4.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.        
nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5.  administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.

6.  Pana/Pani  dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych 
osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje centrum handlowe - galeria Jurowiecka, w tym 
powierzchnie parkingowe, tam gdzie ma zastosowanie monitoring.

7.  Ma Pan/Pani prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania,        
jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały 
określone przez przepisy polskiego prawa.

8.  w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez administratora przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.

9.  w oparciu o Pana/Pani dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani  
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

10. Z inspektorem ochrony Danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: 
daneosobowe@kstrus.pl

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do 
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej 
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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