Szanowni Państwo,
Mając na względzie fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy – tzw. rozporządzenie
RODO*, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, spółka RPS Architekci sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje Państwu najważniejsze informacje związane z wchodzącymi w życie zmianami.
Kilka słów wstępu
Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa i obowiązki, jakie obowiązki ma Administrator danych, czyli RPS Architekci sp. z o.o.
w Warszawie, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
Informujemy, że nie ma konieczności kontaktować się z RPS Architekci sp. z o. o. w Warszawie ani wypełniania
dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej, które określają:
- w jakim celu są przetwarzane,
- kto jest ich administratorem,
- kto może zostać odbiorcą danych osobowych oraz
- o przysługujących Pani/Panu prawach
Administrator danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka RPS Architekci Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03 – 734) przy ul. Targowej 70/116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000611591, NIP 1132907513, REGON 364165466, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe.
Dane kontaktowe administratora – RPS Architekci sp. z o.o. w Warszawie
Kontakt z nami:
- pod adresem e-mail: rodo@rpsarchitekci.pl
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: RPS Architekci sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok 243, 03-450 Warszawa
- osobiście w siedzibie Spółki: RPS Architekci Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok 243, 03-450 Warszawa;
Rodzaj przetwarzanych przez nas danych oraz sposób ich zabezpieczenia
Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w wyniku
kontaktu z naszym biurem lub dane otrzymane od współpracujących z nami firm, którym Państwo udostępnili te dane w celu
skorzystania z naszych usług. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e-mail, adres nieruchomości, której dotyczą nasze usługi a w przypadku zawarcia z nami umowy,
dodatkowo numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer NIP w odniesieniu do Klientów-przedsiębiorców.
Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików
komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe
posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w
miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy
także pseudonimizację danych.
Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy RPS Architekci Sp. z o.o. w
Warszawie
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
umowy/umów (art. 6 ust.1 lit b RODO);
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, nie obejmujących profilowania – ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami;
- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, ponieważ
przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym spółka RPS Architekci sp. z o.o. w
Warszawie podlega (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
Kategorie odbiorców danych:
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
- nabywcy wierzytelności;

- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza organy państwowe i sądy);
- świadczące usługi: (z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; drukarskie i archiwizacyjne; informatyczne i nowych
technologii; marketingowe, komunikacyjne i analityczne; obsługi telefonicznej lub elektronicznej; płatnicze; księgowofinansowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne);
- firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy, podwykonawcy, branżyści,
wykonawcy, etc.)
Podstawa przetwarzania danych
Podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora
w odniesieniu do powierzania danych współpracującym przedsiębiorcom w celu realizacji Państwa zlecenia jak również w
celu marketingu usług własnych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
RPS Architekci Sp. z o.o. w Warszawie nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub
roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w
którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia
sprzeciwu;
- wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa.
Przysługujące Pani/Panu prawa
Ma Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub
usunięcia;
- do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczył/a, tj. do otrzymania tych danych osobowych w
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi;
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie
podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
- ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail rodo@rpsarchitekci.pl
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów
oraz ewentualnego zawarcia i wykonania przyszłej umowy / umów.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych
lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług.

*RODO – Rozporządzenie 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

Ladies and gentlemen,
That considering the fact from May 25, 2018, new EU regulations are in force - the so-called Regulation of the RODO *
Which Introduces consistent rules for the protection of personal data throughout the European Union, the company RPS
Architects sp. O.o with headquarters in Warsaw, gives you the most important information.
A few words of introduction
The new regulations define Primarily in a unified manner when your personal data can be processed, what are your rights
and obligations, what Responsibilities of the Data Administrator password, that is RPS Architects Ltd., in Warsaw, the
principle of securing these personal data. Please let RPS Architekci limited liability company in Warsaw or fill in additional
documents. All you need to do is the following below:
- for what purpose they are processed,
- who is their administrator,
- who can become the recipient of personal data as well
- your rights that you support
Administrator of personal data
Please be advised that the administrator of RPS Architekci limited liability company with its registered office in Warsaw (03 734) at Targowa st. 70/116, were entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number
KRS 0000611591, NIP 1132907513, REGON 364165466, Whose registration files are kept in the District Court for the
Capital City of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register.
Contact details of the administrator - RPS Architekci limited liability company in Warsaw
Contact Us:
- at the following e-mail address: rodo@rpsarchitekci.pl
- in writing, sending correspondence to the following address: RPS Architekci limited liability company, Ratuszowa st. 11
office 243, 03-450 Warsaw
- RPS Architekci limited liability company personally at the registered office of the Company z o.o., Ratuszowa st. 11 office
243, 03-450 Warsaw;
The type of data we process and how we secure it
We only process data that you have made available through voluntary consent as a result of contact with our office or data
received from companies cooperating with us, to which you have provided this data in order to use our services. In particular,
we process the following personal data: First name, last name, contact telephone number, e-mail address, address of the
property to which our services relate and in the case of a contract with us, in addition, PESEL number, ID card number, NIP
number for business customers.
We secure all your data against unauthorized access by third parties. In relation to computer files, we use cryptographic
methods or passwords. Access to the application containing personal data is available only to authorized persons and only to
the extent necessary, and documents in paper form are stored in places physically protected from access by unauthorized
third parties. In some situations, we also use pseudonymisation of data.
Purposes of data processing, legal basis and legitimate interests of RPS Architekci limited liability company in
Warsaw
Your personal data is processed in order to:
- conclusion and performance of the contract / agreements (Article 6.1.1 b) of the GDPR);
- direct marketing of products or services, Including Conducting analyzes, which do not include profiling - because
processing is Necessary is legally implement our legitimate interest (Article 6 (1) letter f) of the RODO, Which is The
Possibility of direct marketing;
- Establishing, Investigating or defending against Claims related to your contract / Contracts or processing your personal
data - because processing is Necessary for the performance of our legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the RODO) Which is
the ability it determine, assert or defend against claims;
- RPS Architekci limited liability company in Warsaw is subject to (Article 6 paragraph 1 point c of the RODO).
Data recipient categories:
The recipients of your personal data are:
- buyer of claims;
- authorized on the basis of legal regulations;
- rendering services: (in the scope of delivery of correspondence, printing and archiving, IT and technologies, payment,
accounting, auditing and control;
- companies with cooperating, connecting services or products (our partners, sub-contractors, industries, contractors, etc.)

The basis of personal data
The basic content is consistent with the contract, and the right content of the contract.
Transmission of data outside the European Economic Area
RPS Architekci limited liability company in Warsaw, it does not transmit data outside the European Economic Area.
The period of data storage
Your personal data will be processed in:
- performance of the contract / contracts - until its / their solutions or expiration;
- determination, investigation or protection against claims - up to the contract under the contract / opposition claims are timebarred;
- a specialist in direct marketing of products or services - are these solutions important?
- fulfillment of legal obligations imposed on us - until the obligation to store data resulting from legal provisions expires.
Your rights
You have the right:
- access to the content of your personal data, rectification (correcting, supplementing), restrictions on their or;
- to transfer personal data that you have provided, i.e. to Download this personal data in a standard format.
(PUODO) when you think about it.
- you have the right, irrespective of the reason, to raise objections to personal data, objections to the e-mail address
rodo@rpsarchitekci.pl
Information about the giving up
Signing personal data, but it is necessary to conclude a contract and contracts.
Company information is available. Consequence of not providing personal data.

* RODO - Regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27 April 2016. In matters of the protection
of personal data and conduct 95/46 / EC

