
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Szanowni Państwo, 
 
w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), celem spełnienia obowiązków wynikających z art. 13 
RODO, przedstawiamy poniższą informację.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Astaldi S.p.A. działająca w Polsce przez Astaldi S.p.A. Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa (dalej także jako: „Astaldi”). 
 
Astaldi będzie przetwarzać dane osobowe, tj. imię i nazwisko, pozyskane od Państwa oraz Państwa dzieci (jeśli dotyczy) w 
związku umożliwieniem Państwu, jak również Państwa dzieciom (jeśli dotyczy) wstępu na plac budowy II linii metra na odcinku 
wschodnim–północnym w dniu 17.06.2018 r. w związku z Dniami Otwartymi budowy II Linii Metra w Warszawie. 
 
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny. Podstawą prawną ich przetwarzania jest: 

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
2) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Astaldi obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – 

wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
3) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. d) RODO; 
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Astaldi – wskazane w art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Astaldi będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w 
następujących celach: 

1) w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa na placu budowy II linii metra na odcinku wschodnim–północnym; 
2) w celu umożliwienia przez Astaldi Państwa identyfikacji w trakcie pobytu na placu budowy II linii metra na odcinku 

wschodnim–północnym; 
3) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z ewentualnym Państwa pobytem na placu budowy II 

linii metra na odcinku wschodnim–północnym w dniu 17.06.2018 r.; 
4) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody. 

 
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec 
powyższego, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów: 

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo 
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 

 
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane 
innym niż Astaldi uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa. 
 
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Astaldi opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania 
danych może uniemożliwić Astaldi udzielenie Państwu pozwolenia na wejście na plac budowy II linii metra na odcinku 
wschodnim–północnym. 
 
Astaldi nie będzie przekazywało Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania 
dostępu do swoich danych oraz ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz 
przenoszenia danych osobowych. 
 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie 
obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. 
 
W przypadku udostępnienia przez Państwa Astaldi danych osobowych Państwa dzieci, prosimy o poinformowanie tych osób: 

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Astaldi, 
2) o tym, że Astaldi jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach 

określonych powyżej, 
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Astaldi pozyskało ich dane. 

 
 
 


