
Administratorem danych jest PBL Development sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy  

ul. Bernardyńskiej 15a, 20-950 Lublin. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez 

adres e-mail rodo@pbldevelopment.pl, telefonicznie pod numerem +48 81 565 70 20 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora.  

Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail rodo@pbldevelopment.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeglądania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania 

umowy świadczonej drogą elektroniczną.    

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez PBL Development sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes PBL Development sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania pobytu na stronie internetowej. 

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu prawo 

do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan administratorowi 

tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, może Pani/Pan przesłać 

te dane innemu administratorowi danych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

Podanie danych jest dobrowolne. 
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