
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 12,13,14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) w sprawie ochrony  osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27.04. 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem 

informujemy, że: 

 

Administratorem  Państwa  danych osobowych jest : 

Studio DK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań 

e-mail: info@studiodk.pl  tel.: 61 66 14 878  

 

Państwa  dane  będą przetwarzane w celu: 

realizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłączy wodociągowych oraz budowy drogi wraz 

z odwodnieniem dla inwestora QUERTOS Sp. z o.o. Sp. k. 

- wystawienia przez inwestora oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem. 

 

Czas przetwarzania danych: 

Przetwarzanie będzie odbywać się na czas wykonania projektu.  

 

Przekazywanie danych: 

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy. 

Zebrane przez nas dane wraz z końcem projektu zostaną przekazane Inwestorom czyli:   

QUERTOS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowska 10a, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji projektu. 

W przypadku braku tych danych inwestycja nie będzie realizowana na Państwa działkach.  

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:  

-> prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

-> prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

-> prawo do usunięcia danych, 

-> prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

-> prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

-> prawo do przenoszenia danych, 

-> prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli stwierdzicie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie  

z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: 

info@studiodk.pl   

 

                                                                                                       Zapoznałem się z w/w informacją 

 

                      …………………………………. 
               data i podpis 

 

  

mailto:info@studiodk.pl
mailto:info@studiodk.pl

