
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM 

USŁUG „MORE BY HB REAVIS”  W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW VARSO ZA 

POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ. 

 

My, jako Administrator danych - zarządzamy korzystaniem z usług More by HB Reavis  świadczonych 
w kompleksie budynków Varso za pomocą aplikacji mobilnej dostarczonej i obsługiwanej przez: 

 
HB Reavis Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000529663, NIP: 5272724097, REGON: 
36012737400000,   

 
(każda z nich zwana dalej "Administratorem"), niniejszym przekazujemy wszystkim klientom 
korzystającym z aplikacji do świadczenia usług More by HB Reavis (zwanymi dalej "Klientami" lub 
„Podmiotami Danych”) (zwanych dalej "Usługami More by HB Reavis") informacje o 
przetwarzaniu ich danych osobowych na potrzeby Usług More by HB Reavis. O ile nie zaznaczono 
inaczej, terminy zawarte w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie jak w Ogólnych 
Warunkach Świadczenia Usług More by HB Reavis. 

 
Administrator należy do międzynarodowej Grupy HB Reavis, w skład której wchodzą wszystkie 
podmioty skonsolidowane w ramach HB Reavis Holding SA z siedzibą w Luksemburgu (dalej zwanej 
"Grupa HB Reavis"), zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych odnosi się do Grupy HB 
Reavis. 

 
W związku z poruszaniem się po budynkach kompleksu Varso Place, Varso Tower a Forest w ich 
bezpośrednim otoczeniu (jako odwiedzający, pracownik lub w innym celu) lub w wyniku 
zainstalowania aplikacji „More by HB Reavis”, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w 
poniższych celach: 
 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

1. Świadczenie usług More by HB Reavis 

2. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń 

3. Świadczenie usługi My Office Life 

4. Świadczenie usługi Workplace Insights 

5. Rejestracja konta 

6. Świadczenie usługi Desk Booking (rezerwacja biurka) 

7. Dostarczanie powiadomień 

8. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane zgodnie z RODO 

Dalszą specyfikację każdego celu znajdziesz poniżej: 

1. Świadczenie usług More by HB Reavis 
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe Klienta, które przetwarzamy, są wykorzystywane do świadczenia Usług More by 
HB Reavis oraz ochrony i egzekwowania praw i interesów Administratora wynikających z naszej 
relacji. Cel ten obejmuje w szczególności następujące czynności związane z przetwarzaniem 
danych:  

 



• skuteczną komunikację związaną ze świadczeniem Usług More by HB Reavis 

• zapewnienie rozpatrzenia skargi lub wniosku Klienta 

• zapewnienie prawidłowego wykonania Usług More by HB Reavis  

 

• wypełnianie naszych obowiązków i wykonywanie naszych praw wynikających z wszelkich 

umów zawartych między Klientem a Administratorem, w tym z umów dotyczących rozliczeń 

i pobierania należności 

• przekazywanie informacji o statusie Usług More by HB Reavis, w tym materiałów 

informacyjnych od dostawców poszczególnych Usług More by HB Reavis 

• uzyskiwanie opinii 

• zgłaszanie zmian dotyczących Usług More by HB Reavis 

• weryfikowanie tożsamości Klienta 

• przyznawanie wstępu na wydarzenia 

• Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia Twojej obecności na wydarzeniu 

lub wzięcia udziału w konkursie 

Będziemy wysyłać e-maile i wiadomości SMS do Podmiotów danych podczas świadczenia usług 
przez Grupę HB Reavis. Administrator jest inicjatorem tych e-maili i SMS-ów, a takie e-maile lub 
SMS-y mogą mieć charakter informacyjny lub reklamowy. Działania te nie są traktowane przez 
Administratora jako spam. Brak zgody na przesłanie tych e-maili Klient może zgłosić drogą 
elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora za pomocą Helpdesku, który 
można znaleźć w aplikacji pod znakiem zapytania. 
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w czasie świadczenia usług 
poprzez aplikację More by HB Reavis (na przykład w czasie bezdotykowego otwierania drzwi) 
znajduje się w sekcji FAQ. Prosimy o kliknięcie w znak zapytania w prawym górnym rogu 
w aplikacji. 
Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? 

Przetwarzamy dane osobowe Klienta w ramach realizacji umowy lub na podstawie prośby Klienta 

o podjęcie działań przed zawarciem umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług More by HB Reavis, 

a tym samym maksymalnie w następującym zakresie: imię, nazwisko, tytuł, adres, adres e-mail, 

numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, dane pracodawcy Klienta oraz informacje 

niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi More by HB Reavis . 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Dane osobowe Klienta przechowujemy do momentu rozwiązania umowy, którą zawarliśmy z 

Klientem, lub do momentu upływu terminu przedawnienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami. 

 

2. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Wykonywanie zdjęć i nagrań audio-wideo oraz publikowanie zdjęć (na których możesz się 

pojawić) i nagrań na naszych profilach w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem 

innych kanałów. 

Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? 

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Zdjęcie i/lub materiały audio-wizualne przedstawiające osobę. 



Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia danego celu. 

 

3. Usługa My Office Life 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Podmiot danych udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania usługi 

My Office Life w ramach aplikacji More. Aplikacja More w ramach My Office Life udziela informacji 

odnośnie współpracy Podmiotu danych z pozostałymi członkami zespołu lub pracownikami na 

stanowisku pracy, informacje o czasie spędzonym na skoncentrowanej pracy, czynności 

wykonywanych w biurze (wyliczenia są przybliżone). Jednocześnie ma na celu pomagać 

Podmiotowi danych w zwiększeniu wydajności pracy i przy pomocy uzyskanych informacji 

umożliwić Podmiotowi danych dopełnienie swojej roli w ramach organizacji i dodatkowo utrzymać 

zdrową równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym (używanie aplikacji nie 

gwarantuje podniesienia wydajności, efektywności i wprowadzenia równowagi pomiędzy życiem 

prywatnym i zawodowym, a jedynie przekazuje Podmiotowi danych informacje, w oparciu o które 

może podejmować decyzje, dotyczące własnego postępowania). 

Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę zgodnie 

z artykułem 6 punkt 1 lit. a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, zatem jeśli nie są Państwo 

zainteresowani przetwarzaniem wymienionych danych osobowych, to udzielenie Państwa zgody 

nie jest konieczne. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Jeżeli Podmiot danych udzieli zgody, Administrator może przetwarzać następujące dane: 

✓ dane dotyczące Państwa lokalizacji w pomieszczeniu (numer ID rejestru lokalizacji, 

sygnatura czasowa, lokalizacja wewnątrz budynku); 

✓ pseudonimizowany numer ID; 

✓ dział; 

✓ numer ID karty wejściowej; 

✓ e-mailowe metadane usługi Microsoft 365; 

✓ metadane kalendarza usługi Microsoft 365. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko przez okres ważności Państwa zgody lub przez okres 

trwania stosunku pracy u Państwa obecnego pracodawcy, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej. 

 

4. Usługa Workplace Insights 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Podmiot danych udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania usługi 

Workplace Insights w ramach aplikacji More. Przedmiotem usługi jest w szczególności udzielenie 

informacji odnośnie najbardziej odpowiedniego dla Podmiotu danych środowiska pracy, 

przesyłanie ostrzeżeń o ilości osób w danej przestrzeni, udostępnianie ekranu środowiskowego 

i przesyłanie powiadomień (wyliczenia są przybliżone). Ponadto, aby pomóc Podmiotowi danych, 

którego dotyczą dane, w uzyskaniu informacji na temat stanowiska pracy i przedstawieniu swoich 

opinii na temat ustawienia stanowiska pracy, temperatury i rezerwacji (korzystanie z aplikacji nie 

gwarantuje optymalnego wykorzystania stanowiska pracy, a jedynie zapewnia Podmiotowi 

danych, którego dotyczą dane, narzędzie i podstawę informacyjną, na podstawie której może on 

podjąć decyzję o działaniu). 

Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę zgodnie 

z artykułem 6 punkt 1 litera a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, zatem jeśli nie są 



Państwo zainteresowani przetwarzaniem wymienionych danych osobowych, to udzielenie 

Państwa zgody nie jest konieczne. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Jeżeli Podmiot danych udzieli zgody, Administrator może przetwarzać następujące dane: 

✓ dane dotyczące Państwa lokalizacji w pomieszczeniu (numer ID rejestru lokalizacji, 

sygnatura czasowa, lokalizacja wewnątrz budynku); 

✓ pseudonimizowany numer ID; 

✓ dział; 

✓ numer ID karty wejściowej; 

✓ e-mailowe metadane usługi Microsoft 365; 

✓ metadane kalendarza usługi Microsoft 365. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko przez okres ważności Państwa zgody lub przez okres 

trwania stosunku pracy u Państwa obecnego pracodawcy, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej. 

 

5. Rejestracja konta 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

W celu świadczenia usługi More by HB Reavis, Administrator musi przetwarzać informacje 

pozyskane od osoby, której dane są przetwarzane w momencie rejestracji konta w aplikacji More 

by HB Reavis. Bez przedmiotowego przetwarzania nie będzie możliwości udostępnienia żadnych 

funkcji dostępnych w aplikacji. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane nie będzie 

zainteresowana przetwarzaniem wymienionych danych osobowych, to nie musi się rejestrować, 

jednak w takich okolicznościach Administrator nie będzie mógł zaoferować tej osobie w pełni 

działającej aplikacji More by HB Reavis. Dane osobowe przekazane w momencie rejestracji 

zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności i administrowania aplikacją 

More by HB Reavis, w szczególności do korzystania z jej podstawowych funkcji i założenia konta 

osobie, której dane są przetwarzane. 

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych? 
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o realizowaną umowę lub na podstawie działań 
podejmowanych na Państwa żądanie, które poprzedzają zawarcie umowy w rozumieniu artykułu 
6 ust. 1 lit. b) RODO. 
W przypadku nieprzekazania danych osobowych, nie będzie możliwości zawarcia z Państwem 

umowy i świadczenia usług More by HB Reavis. 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 
W trakcie rejestracji konta w aplikacji More by HB Reavis: 

1. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane zarejestruje konto ręcznie, to Administrator będzie 
przetwarzał dane dotyczące adresu e-mail i hasła osoby, której dane są przetwarzane. 

2. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane zarejestruje konto za pośrednictwem metody 
Microsoft single sign-on, na którą wyda zgodę jej pracodawca, to wówczas z funkcji single sign-
on zostaną przejęte następujące dane (zakres danych będzie określony przez Microsoft i 
Administrator nie będzie miał na niego wpływu): 

✓ adres e-mail; 

✓ imię i nazwisko; 

✓ Microsoft 365 ID (przydzielone przez firmę Microsoft); 

✓ konto e-mail proxy przydzielone osobie, której dane są przetwarzane; 

✓ dział osoby, której dane są przetwarzane z Azure Active Directory; 

✓ ID, imię i nazwisko Administratorów danych z Azure Active Directory; 

✓ numeridentyfikacyjny do określania lokalizacji w pomieszczeniach (jednak w celu 

zapewnienia większej funkcjonalności aplikacji nie będą gromadzone żadne dane 

dotyczące położenia) 



Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Dane osobowe osoby, której dane są przetwarzane są przetwarzane przez Administratora tylko 

tak długo, jak długo istnieje konto More by HB Reavis. Jeżeli konto pozostanie nieaktywne przez 

dłużej niż 2 lata, to zostanie zdezaktywowane a powiązane dane osoby, której dane są 

przetwarzane zostaną bezpowrotnie usunięte. 

 

6. Desk Booking (Rezerwacja biurka) 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

W razie potrzeby Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane są przetwarzane w 
celu zapewnienia działania usługi Desk Booking (Rezerwacji biurka). 
Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane będzie korzystała z usługi „Desk Booking“, to 

Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące położenia rezerwowanego biurka, adresu e-

mail oraz imienia i nazwiska osoby, której dane są przetwarzane. 

Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? 

Przetwarzamy dane osobowe Klienta w ramach realizacji umowy lub na podstawie prośby Klienta 

o podjęcie działań przed zawarciem umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zezwoli na wysłanie powiadomienia, Administrator przetworzy 

unikalny identyfikator HB Reavis osoby, której dane dotyczą. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Przechowujemy dane osobowe Klienta do momentu rozwiązania umowy, którą zawarliśmy z 

Klientem, lub do momentu upływu terminu przedawnienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami. 

7. Dostarczanie powiadomień 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Aby osoba, której dane są przetwarzane miała zawsze najbardziej aktualne informacje 
dotyczące rozwoju aplikacji, to w oparciu o jej wybory Administrator może przesyłać 
powiadomienia dotyczące stanu aplikacji. 
Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane umożliwi przesyłanie powiadomień, to Administrator 
będzie przetwarzał niepowtarzalny identyfikator More by HB Reavis osoby, której dane są 
przetwarzane. 
Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych? 

Przetwarzamy dane osobowe Klienta w ramach realizacji umowy lub na podstawie prośby Klienta 

o podjęcie działań przed zawarciem umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO . 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Dane osobowe, które podałeś (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, itp.). 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?  

Przechowujemy dane osobowe Klienta do momentu rozwiązania umowy, którą zawarliśmy z 

Klientem, lub do momentu upływu terminu przedawnienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami. 

8. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane zgodnie z RODO 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

W jak największym stopniu chronimy Państwa prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane 

osobowe zgodnie z RODO oraz ze wszystkimi pozostałymi właściwymi przepisami prawnymi. 

Jeżeli jednak nie zgadzają się Państwo ze sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych, 

to wówczas mogą Państwo dochodzić swoich praw u naszej osoby odpowiedzialnej. W celu 

rozpatrzenia skargi należy przetworzyć niektóre Państwa dane osobowe. 

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych? 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w trakcie rozpatrywania Państwa wniosku zgodnie z 
artykułem 6 ust. 1 litera c) RODO, tzn. przetwarzanie jest konieczne do spełnienia ustawowego 
obowiązku, który spoczywa na Administratorze aplikacji More by HB Reavis. 
Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 



Dane osobowe, które zostały nam przekazane w momencie składania skargi (imię, nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu itp.). 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do rozpatrzenia skargi. 

Postanowienie ogólne dotyczące okresu przechowywania 

Gdy dane osobowe przestaną być nam potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy, 

usuniemy je lub zarchiwizujemy na czas określony przepisami prawa lub planem archiwizacji. 

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?  

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe spółkom z Grupy HB Reavis lub naszym 

partnerom biznesowym, z którymi zawarliśmy umowę ze względu na ich status podmiotu 

przetwarzającego, administratora lub współadministratora. Możemy być również zobowiązani do 

ujawnienia Twoich danych osobowych organom państwowym i publicznym (w szczególności sądom 

i organom ścigania, tj. policji i prokuraturze), ale tylko w niezbędnym zakresie wymaganym przez 

obowiązujące i skuteczne prawo w ramach wykonywania ich kompetencji jurysdykcyjnych. 

 

Jednocześnie dane osobowe mogą być udostępnione organom, które dostarczają lub biorą udział w 
dostarczaniu Państwu zamówionych towarów lub usług, w związku z usługami świadczonymi / 
realizowanymi za pośrednictwem More by HB Reavis lub EVENTS w zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu / celów zdefiniowanych powyżej. 

Oprócz wyżej wymienionych firm korzystamy z poniższych kategorii pośredników: - centra danych, 

hosting - narzędzia marketingowe - narzędzia do analiz - narzędzia do realizacji przedsięwzięć, 

przeprowadzania ankiet lub badań - operacji handlowych / narzędzia administracyjne - narzędzia do 

zarządzania zadaniami i komunikacji. 

Stosujemy narzędzia analityczne i marketingowe (np. Google Analytics, Exponea, Facebook Pixel, 
LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), które gromadzą pliki cookies stron trzecich. Informacje o 
korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) generowane przez 
pliki cookies zostaną przekazane do powyższych firm i zapisane na serwerach znajdujących się także 
w USA. Będziemy wykorzystywać te informacje w celu oceny wykorzystania przez Państwa strony 
internetowej, zestawienia raportów o aktywności na stronie internetowej. Te firmy nie będą wiązać 
Państwa adresu IP z innymi danymi, które mają do dyspozycji. Istnieje możliwość odmowy użycia 
plików cookies poprzez wybór właściwych ustawień w swojej przeglądarce. Informujemy jednak, że 
w takich przypadkach strona internetowa może nie działać całkowicie poprawnie. Korzystając z 
naszej strony internetowej potwierdzają Państwo, że te firmy mogą przetwarzać dane w sposób i w 
celach wymienionych powyżej. 

 

Od kogo zbieramy dane osobowe Klienta? 

Dane osobowe Klienta uzyskujemy od Klienta. 

 
Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? 

Niektóre funkcje aplikacji More (My Office Life i Workplace Insights) przetwarzają dane osobowe w 
sposób, który może zostać uznany za profilowanie (przeprowadzana jest analiza danych, jednak nie 
w celu przewidywania zachowania Podmiotu danych) w rozumieniu RODO. Ten sposób 
przetwarzania ma na celu dostarczenie funkcji, takich jak: „znajdź idealne środowisko pracy“ 
oraz „wybór temperatury“. Bez takiego przetwarzania Administrator danych nie byłby w stanie 
dostarczać Podmiotowi danych wszystkich funkcji aplikacji i nie byłby zdolny do udzielenia 
Podmiotom danych narzędzi i informacji, aby mogli lepiej wykorzystywać przestrzeń roboczą z 
potencjalnym pozytywnym wpływem na dobrobyt  ogółu. Informacje w aplikacji są dostarczane 
wyłącznie Podmiotowi danych a Administrator danych przyjął wszelkie organizacyjne i techniczne 
środki w celu zabezpieczenia danych osobowych Podmiotu danych zgodnie ze standardami rynku. 



Uważamy, że samo przetwarzanie danych nie może znacząco wpłynąć na Podmiot danych, ponieważ 
te informacje nie są przekazywane pracodawcy Podmiotu danych lub niezależnej osobie trzeciej. 
Czy przekazujemy dane Klientów do krajów trzecich lub osób trzecich?  

Dane osobowe Klientów są przetwarzane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez kraj spoza Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy 

kraj ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako kraj o odpowiednim poziomie ochrony 

danych osobowych lub gdy istnieją inne odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych 

(na przykład wiążące wewnątrz-firmowe zasady lub standardowe europejskie klauzule umowne 

dotyczące ochrony danych osobowych). 

 
Jakie prawa przysługują Klientowi? 

Prawa Klienta jako osoby zainteresowanej są wymienione poniżej. Należy zauważyć, że dokładne 

warunki korzystania z praw indywidualnych są określone w rozdziale III RODO, przy czym nie 

wszystkie prawa mogą mieć zastosowanie w konkretnej sytuacji. Klient ma następujące prawa: 

 

• Prawo dostępu do danych osobowych Klienta, które przetwarzamy  

• Prawo do poprawiania nieprawidłowych i niedokładnych danych osobowych oraz prawo do 

uzupełnienia danych niekompletnych 

• Prawo do ograniczenia, tzn. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta 

• Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku braku celu lub niezgodnego z prawem 

przetwarzania danych 

• Prawo do zakwestionowania przetwarzania danych osobowych, jeśli Klient uważa, że nie 

przetwarzaliśmy danych osobowych zgodnie z prawem 

• Prawo do wyłączenia ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach 

• Prawo do uzyskania danych osobowych w powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu 

maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi 

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

• Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

 

Jak może Klient korzystać z przysługujących Klientowi praw? 

 
HB Reavis Investments Poland sp. z o.o. 

Elektronicznie: dataprivacy@hbreavis.com   

W formie pisemnej na adres: HB Reavis Investments Poland sp. z o.o., do rąk: departament prawny, 

ul. Postępu 14, 02-676 Polska, 

Telefon: +421 918 723 243 
Staramy się chronić prywatność Klienta w jak największym stopniu i dlatego przetwarzamy dane 

osobowe Klienta zgodnie z RODO oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jednak 

Klient nie zgadza się ze sposobem, w jaki postępujemy z danymi osobowymi Klienta, Klient może  

skorzystać z przysługujących Klientowi praw za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych: 

 

mailto:dataprivacy@hbreavis.com


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Erika Wild, punkt kontaktowy przy ul. 

Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel. +421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com 

 

Mogą Państwo też złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Państwa danych 

osobowych. Państwa lokalny organ nadzorczy można sprawdzić pod adresem: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en lub https://uodo.gov.pl/ 

 

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://uodo.gov.pl/

