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Polityka Prywatności 

Fundamental Group S.A. jako administrator danych osobowych przekazuje Państwu poniższy pakiet 
informacyjny: 
 

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych, które mogą być przesłane za pomocą wiadomości e-mail 
lub w inny sposób jest Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-715, ul. Puławska 145. 
Można się z nami kontaktować na adres email: rodo@fundamentalgroup.pl lub  telefonicznie pod numerem 
+48 22 567 19 00. 

• Fundamental Group S.A. jako administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem przesłanek legalności 
przetwarzania określonych w RODO tj. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), czyli na podstawie zawartych umów, przepisów prawa 
bądź świadomej i dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą,  

• Fundamental Group S.A. przetwarza w szczególności dane osobowe: klientów, kontrahentów, pracowników 
i współpracowników, osób aplikujących. 

• Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora danych. W zależności od realizowanego celu 
dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom powiązanym z Fundamental Group SA, inwestorom, 
klientom lub podwykonawcom w ramach przetargu, oraz późniejszej realizacji inwestycji. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych. 

• W związku z prowadzonymi inwestycjami, jak również postępowaniami przetargowymi oraz ofertowaniem, 
dane osób, które zostały pozyskane w ramach otrzymanej dokumentacji projektowej będą przetwarzane 
w celu realizacji procesu przetargowego, ofertowania lub umowy wykonawczej. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. F RODO,  
tj. niezbędność przekazania danych w celu realizacji przetargu, ofertowania lub w związku z realizowaną 
umową. Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić 
lub uniemożliwić realizację celu przetwarzania. 

• Rozpatrzenie przesłanego zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Dane będą 
przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia. 

• Przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

• Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.  

• Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie 
z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności stronie internetowej Fundamental Group S.A. 
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Privacy Policy 

Fundamental Group S.A. as a personal data controller provides you with the following information package: 
 

• Data controller of your personal data, which may be sent by e-mail or otherwise, is Fundamental Group S.A. 
with its registered office in Warsaw, 02-715, ul. Puławska 145. You can contact us by email: 
rodo@fundamentalgroup.pl or by telephone on +48 22 567 19 00. 

• Fundamental Group S.A. as the controller, processes personal data in compliance with the conditions of 
lawfulness of processing specified in the GDPR, i.e. General Data Protection Regulation of 27 April 2016 
(Official Journal of EU L 119 of 04/05/2016), i.e. on the basis of concluded agreements, legal regulations or 
informed and voluntary consent of data subjects,  

• Fundamental Group S.A. processes in particular personal data of: customers, contractors, employees, 
associates, and applicants. 

• You have the right to access your data and the right to request its rectification, removal or restriction of its 
processing. To the extent that the processing of personal data is based on a legitimate interest of the 
controller, you have the right to object to the processing of personal data. 

• The recipients of the data shall be authorised staff of the data controller. Depending on the purpose pursued, 
personal data may be transferred to other companies affiliated with Fundamental Group SA, investors, 
customers or subcontractors within in the framework of a tender and the subsequent implementation of an 
investment. 

Purposes and legal basis of data processing. 

• In connection with the implemented investments, as well as tender and bidding procedures, the personal 
data which has been obtained within the framework of the received project documentation shall be 
processed for the purpose of execution of the tender and bidding process or executive agreement. The legal 
basis for the processing is the legitimate interest of the data controller, Article 6(1)(F) of the GDPR,  
i.e. the necessity of the transmission of data for the execution of a tender, a bid or in connection with the 
execution of an agreement. Providing data in the above cases is voluntary, but failure to provide such data 
may hinder or prevent the achievement of the purpose of the processing, 

• consideration of the submitted application and providing an answer to an enquiry. The data will be kept for 
the period necessary to complete the executed notification. 

• You have the right to: demand access to your personal data, its rectification, removal or restriction of 
processing or the right to object to such processing, as well as the right to transfer data.  

• You also have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, which is the President of the 
Personal Data Protection Office. 
 

In order to exercise these rights, please contact the data controller.  

• The Administrator reserves the right to make amendments to the Privacy Policy. The amendments shall enter 
into force on the date of publishing amended Privacy Policy  at the website of Fundamental Group S.A. 
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