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PRIVACY NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL 

DATA AND YOUR RIGHTS 

 

In case you are providing your personal data, we as a data 

controller or processor: 

1) HB Reavis Construction PL Sp. z o. o., having its 

registered seat in Warsaw, at ul. Postępu 14 (02-676 

Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of 

the National Court Register kept by the District Court 

for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII 

Commercial Division of the National Court Register 

under KRS no.: 0000369096, REGON: 142652876, 

NIP: 5272643631; 

 

 

2) HB Reavis Poland Sp. z o. o., having its registered 

seat in Warsaw, at ul. Postępu 14 (02-676 Warsaw), 

entered into the register of entrepreneurs of the 

National Court Register kept by the District Court for 

the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial 

Division of the National Court Register under KRS  no.: 

0000309617, REGON: 141488564, NIP: 5272580238; 

 

3) HubHub Poland Sp. z o.o., having its registered seat 

in Warsaw, at ul. Postępu 14 (02-676 Warsaw), 

entered into the register of entrepreneurs of the 

National Court Register kept by the District Court for 

the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial 

Division of the National Court Register under KRS no.: 

0000571817, REGON: 362315743, NIP: 5213704207; 

 

4) HB Reavis Investments Poland Sp. z o.o., having its 

registered seat in Warsaw, at ul. Postępu 14 (02-676 

Warsaw), entered into the register of entrepreneurs of 

the National Court Register kept by the District Court 

for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII 

Commercial Division of the National Court Register 

under KRS no.: 0000529663, REGON: 360127374, 

NIP: 5272724097; 

 

 

(each of the abovementioned companies hereinafter referred to 

as the “Controller”, “HB Reavis” or “we”)  

 

would like to inform you about the processing of your personal 

data and of your rights related to the said processing. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe jesteśmy 

ich administratorem jako  

1) HB Reavis Construction PL Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), 

wpisana 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: 

0000369096, REGON: 142652876, NIP: 5272643631; 

 

2) HB Reavis Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisana 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: 0000309617, 

REGON: 141488564, NIP: 5272580238; 

 

3) HubHub Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisana 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: 0000571817, 

REGON: 362315743, NIP: 5213704207; 

 

4) HB Reavis Investments Poland Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), 

wpisana 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: 

000052966, REGON: 360127374, NIP: 5272724097;  

 

(każda z wyżej wymienionych spółek zwana dalej jako 

„Administrator”, „HB Reavis” lub „my”), 

 

chcielibyśmy poinformować o tym, jak przetwarzamy Państwa 

dane osobowe i jakie przysługują Państwu prawa w związku z 

przetwarzaniem tych danych. 

 

Administrator jest częścią Grupy HB Reavis, w skład której 

wchodzą wszystkie podmioty skonsolidowane w ramach grupy 

kapitałowej HB Reavis Holding S.A. z siedzibą w Luksemburgu 

(zwanej dalej jako „Grupa HB Reavis”), w związku z czym w 



The Controller is part of the HB Reavis Group, which consists 

of all entities consolidated under the group holding HB Reavis 

Holding S.A. with its headquarters in Luxembourg due to which 

the reference to HB Reavis Group may be found in the Privacy 

Notice (hereinafter referred to as the “HB Reavis Group “). 

 

 

If you: 

(i) are in one of our buildings, in their immediate vicinity (as 

a visitor, employee or for any other purpose) or  

(ii) visit websites, apps or social media related to our 

buildings or  

(iii) are interested in working for us,  

(iv) are our business partner or you are starting a 

cooperation with us (or your employer),  

your personal data may be processed for the following 

purposes. 

 

1) Selection of potential employees, 

2) Ensuring the safety of visitors and users of the building 

as well as the protection of the building and property, 

3) The acceptance, processing, and handling of 

complaints, 

4) The issuing of entry cards, 

5) Mutual communication, 

6) The sending of reminders, 

7) Promotion of our events, 

8) The operation of a “help desk”, 

9) The administration of incidents in our buildings, 

10) Sending of newsletters, 

11) Organization and administration of an events, 

12) Assessing the clients’ experience (Net Promoter 

Score), 

13) The “More by HB Reavis” application, 

14) Performance of customer due diligence (CDD) 

15) GDPR complaints. 

 

 

1. Selection of potential employees. 

Description of our purpose and legitimate interests: 

 

In case of vacant position at HB Reavis, we look for the best fit 

to fill in this vacancy. When doing that, we collect the CVs from 

the applicants directly or from third persons recommending the 

potential applicant. After reviewing the CVs of the applicants, 

we invite them for personal interviews after which we send them 

follow-up information. If you are submitting your CV proactively 

(i.e. not for an open position) or would still like to hear from us 

after we have completed the recruitment process for an open 

niniejszej Klauzuli informacyjnej mogą pojawić się odniesienia 

do Grupy HB Reavis. 

 

Jeżeli: 

(i) poruszają się Państwo wewnątrz naszych budynków lub 

w ich bezpośrednim otoczeniu (jako odwiedzający, 

pracownik lub w innym celu), lub  

(ii) odwiedzają Państwo stronę internetową, aplikację lub 

portale społecznościowe związane z naszymi budynkami, 

lub 

(iii) są Państwo zainteresowani pracą u nas,  

(iv) są Państwo naszym partnerem biznesowym lub 

podejmują Państwo współpracę z nami (lub Państwa 

pracodawca),  

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku 

z poniższymi celami: 

 

  

1) Wybór potencjalnych pracowników, 

2) Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających i 

użytkowników naszych budynków oraz ochrona naszych 

budynków i własności, 

3) Rozpatrywanie skarg, 

4) Wydawanie kart dostępu, 

5) Obustronna komunikacja,  

6) Wysyłanie przypomnień, 

7) Promocja naszych wydarzeń, 

8) Prowadzenie obsługi „Help desk“, 

9) Zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi w naszych 

budynkach, 

10) Rozsyłanie newsletterów, 

11) Organizacja i zarządzanie wydarzeniami, 

12) Ocena zadowolenia klientów, 

13) Korzystanie z aplikacji More by HB Reavis, 

14) Prowadzenie oceny ryzyka klienta, 

15) Dochodzenie praw osób, których dane osobowe są 

przetwarzane. 

 

1. Wybór potencjalnych pracowników. 

Opis celu i uzasadnionego interesu w przetwarzaniu 

danych: 

W przypadku wolnego stanowiska w HB Reavis, poszukujemy 

najlepszego kandydata na to stanowisko. W tym celu zbieramy 

od kandydatów CV bezpośrednio lub przez osoby trzecie 

polecające potencjalnych kandydatów. Po przejrzeniu CV 

kandydatów zapraszamy ich na rozmowę indywidualną, po 

której wysyłamy im informacje o dalszych krokach. W 

przypadku, gdy w danej chwili nie ma wolnych stanowisk lub 

gdy kandydat nie spełnił wymagań danej oferty pracy, możemy 



position, we may, with your consent, store your CV for the 

purpose of contacting you in the future regarding the job 

opening. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

If you send us your CV regarding the specific vacant position, 

we process your personal data to the extent provided for in Art. 

221 § 1 of the Labour Code (name and surname, date of birth, 

contact details, education, professional qualifications, history of 

employment) on the basis of the performance of a contractual 

relationship and your request prior to entering into a contract 

under Article 6 (1) (b) of the GDPR (in case of failure to provide 

us with the personal data, we cannot enter into a contract with 

you).  

 

If you provide us with your personal data beyond the scope 

provided for in Art. 221 § 1 of the Labour Code, it will be 

processed on the basis of your consent according to Article 6 

(1) (a) of the GDPR.   

 

If you want us to keep your CV in our database, we process 

your personal data on the basis of a consent under Article 6 (1) 

(a) of the GDPR.  

 

By granting given consent you further acknowledge that you can 

withdraw that consent electronically by clicking on “Privacy 

Management” on our web page. Here you can withdraw that 

consent before the lapse of the time you granted it for, i.e., at 

any time. Withdrawal of that consent is without prejudice to the 

lawfulness of our processing of your personal data prior to such 

withdrawal. 

 

 

 

 

What kind of personal data do we process? 

Personal data included in CV (name and surname, date of birth, 

contact details, education, professional qualifications, history of 

employment, other personal data provided in CV). 

 

How long do we store your personal data? 

In case of applying for particular vacant position, we store your 

personal data until the end of the recruitment process (or until 

you withdraw your consent if it happens before). If you give us 

your consent to store your CV for future vacant positions, we 

store it for 1 year or until you withdraw your consent. 

 

za jego zgodą przechowywać jego CV, by skontaktować się z 

nim w przyszłości w sprawie innej oferty. 

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

W przypadku wysłania przez Państwa CV w sprawie 

konkretnego wolnego stanowiska zawarte w nim dane osobowe 

w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (imię i 

nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia) będą przetwarzane w ramach wykonywania 

stosunku umownego oraz na Państwa wniosek złożony przed 

zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w razie 

nieprzekazania nam swoich danych osobowych nie będziemy 

mogli zawrzeć z Państwem umowy). 

  

W przypadku przekazania danych osobowych wykraczających 

poza zakres wskazany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy będą one 

przetwarzane na podstawie Państwa zgody według art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO.  

 

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo, byśmy zatrzymali CV 

po zakończeniu procesu rekrutacji lub przyjęli je, mimo że nie 

starają się Państwo o konkretną posadę, przetwarzamy dane 

osobowe na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Udzielając zgody, przyjmują Państwo do wiadomości, że mogą 

ją Państwo wycofać drogą elektroniczną, klikając na 

"Zarządzanie prywatnością" na naszej stronie internetowej. 

Tutaj mogą Państwo wycofać przed upływem czasu, na jaki 

została udzielona, tj. w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem 

zgody. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Dane osobowe podane w CV (imię i nazwisko, data urodzenia, 

dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 

przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane osobowe 

zawarte w CV). 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

W przypadku aplikowania na określone wolne stanowisko dane 

osobowe są przechowywane do końca procesu rekrutacji (lub 

do momentu wycofania Państwa zgody, jeśli to nastąpi 

wcześniej). W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na 

przechowywanie Państwa CV na potrzeby przyszłych ofert 

pracy, dane osobowe są przechowywane przez 1 rok. 



 

2. Ensuring the safety of visitors and users of the 

building as well as the protection of the building 

and property 

 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

The protection of our buildings and the safety of the people 

using our buildings are the key elements and the number one 

priority in our business activities. For us to be able to ensure the 

proper level of protection and safety, we installed a video 

monitoring system (CCTV). When entering the buildings or if 

you are near them, the CCTV might record you. If you enter the 

building or garage, we will process your personal data in the 

following ways:  

 

 

a) We scan your vehicle licence plate number (LPNo) if you 

use the intercom system located at the ramp. 

b) We scan your LPNo if the LPNo recognition technology for 

the automatic opening on the ramp for authorised vehicles 

is used in conjunction with the vehicle or enter the garage 

using an entry card. 

c) We scan your LPNo when opening the ramp in order to 

ensure free parking. Once the free parking period expires, 

we process this data in order to determine the exact parking 

fee. 

d) We collect data regarding the entry card upon entry and 

departure through contact points in the building, i.e., from 

the public part to the private part of the building, so that we 

ensure access for authorised persons only. 

e) We capture your visual images by means of an installed 

CCTV camera system, which records the internal spaces 

of the building, the parking lot and part of the area outside 

the building. 

f) In case you are visiting the premises of the building or 

attending an event organized by one of the tenants at the 

building we need to register you at the reception for safety 

and protection purposes. While registering you at the 

reception, we need to process your personal data as we 

want to fulfill our purpose and legitimate interests to the 

fullest. 

 

 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających i 

użytkowników naszych budynków i ochrona naszych 

budynków i własności 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Twoich danych osobowych? 

Ochrona naszych budynków i bezpieczeństwo osób 

korzystających z naszych budynków, stanowią dla nas 

najwyższy priorytet. W celu zapewnienia wystarczającego 

poziomu ochrony i bezpieczeństwa, zainstalowaliśmy w 

naszych budynkach system monitoringu (system kamer 

przemysłowych). Jeśli wchodzą Państwo do budynków lub 

przebywają w ich pobliżu mogą Państwo zostać zarejestrowani 

przez kamery przemysłowe. Jeśli wchodzą Państwo do 

budynku lub garażu, będziemy przetwarzać Państwa dane 

osobowe w następujący sposób: 

a) skanujemy numer rejestracyjny pojazdu w momencie 

skorzystania z komunikatora głosowego umieszczonego przy 

rampie; 

b) w miejscach, gdzie wykorzystywana jest technologia 

rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdu, skanujemy 

numer rejestracyjny w celu automatycznego otwarcia rampy dla 

uprawnionych pojazdów lub przy wjeździe do garażu z użyciem 

karty dostępu; 

c) skanujemy numer rejestracyjny w momencie otwarcia rampy 

umożliwiając tym bezpłatne parkowanie oraz po upływie czasu 

bezpłatnego parkowania i przetwarzamy te dane w celu 

dokładnego określenia wysokości opłaty za parkowanie; 

d) w momencie przejścia przez punkty kontaktowe znajdujące 

się wewnątrz budynku, tzn. wejścia lub wyjścia z publicznej do 

niepublicznej części budynku, zawsze zbieramy dane 

dotyczące karty dostępu, w celu zapewnienia dostępu tylko 

osobom uprawnionym; 

e) przy pomocy zamontowanego systemu monitoringu (kamer 

przemysłowych), monitorującego pomieszczenia wewnątrz 

budynku, parking i część przestrzeni zewnętrznej w pobliżu 

budynku, utrwalamy Państwa wizerunek; 

f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, każdy 

odwiedzający nasze pomieszczenia w budynku lub uczestnik 

wydarzenia organizowanego przez jednego z naszych 

najemców wewnątrz budynku, musi zostać zarejestrowany w 

recepcji. W trakcie rejestracji przetwarzamy Państwa dane 

osobowe, w celu zapewnienia najwyższego możliwego stopnia 

zrealizowania naszego celu i uzasadnionego interesu. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 



We process your personal data based on the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR for the protection of 

our rights and interests and for ensuring security in our 

buildings. 

 

What kind of personal data do we process? 

a) A photograph of your LPNo; 

b) A photograph of your LPNo; 

c) A photograph of your LPNo;  

d) Card number, place, and entry time; 

e) A visual image of you; 

f) Name, surname, ID number, identification of the 

tenant (if attending a tenant’s event) and date 

and time of the entry. 

 

 

How long do we store your personal data? 

a) We store your personal data for 7 days; 

b) We store your personal data for the duration of 

the accounting year; 

c) We store your personal data for 6 months; 

d) We store your personal data for 6 months; 

e) We store your personal data captured by 

cameras located in the building or in the parking 

lot and on the outside of the building for 15 days; 

f) We store your personal data for 90 days. 

 

 

 

 

 

 

3. The acceptance, processing, and handling of 

complaints 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

In each lift in the building, as well as at the entrance to the 

garage, there are voice communicators through which it is 

possible to contact the central security desk of the building in 

real time should a problem arise. These calls are recorded so 

that in case of a complaint associated with the handling of 

a problem, we have an audio recording of the given event 

available. 

 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o 

uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu 

ochrony naszych praw i interesów oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa w naszych budynkach. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

a) zdjęcie nr rej. pojazdu; 

b) zdjęcie nr rej. pojazdu; 

c) zdjęcie nr rej. pojazdu; 

d) numer karty, godzina i miejsce wejścia; 

e) Państwa wizerunek; 

f) imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, 

identyfikacja najemcy (w przypadku uczestnictwa w 

wydarzeniu organizowanym przez najemcę) oraz data 

i godzina wejścia. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

a) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 7 

dni; 

b) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 

roku obrotowego; 

c) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 6 

miesięcy; 

d) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 6 

miesięcy; 

e) Państwa dane osobowe zarejestrowane przez kamery 

umieszczone wewnątrz budynku na parkingu i na 

zewnętrznej elewacji budynku przechowujemy przez 

okres 15 dni; 

f) Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 

90 dni. 

 

3. Rozpatrywanie skarg. 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

W windach i przy wjeździe do garażu oraz na parking istnieje 

możliwość bezpośredniego połączenia się z nami za pomocą 

zainstalowanych urządzeń głosowych. W przypadku gdy łączą 

się Państwo z nami za pośrednictwem tych urządzeń, 

rejestrujemy rozmowę, którą później możemy użyć w przypadku 

rozpatrywania potencjalnych skarg. 

 

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 



In the cases of the acceptance, processing, and handling of 

complaints, we process your personal data based on the 

legitimate interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR. 

 

What kind of personal data do we process? 

An audio recording of the complaint or call. 

 

How long do we store your personal data? 

We store your personal data for 15 days. 

 

4. The issuing of entry cards 

 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

For us to permit you to enter the premises of your employer, we 

will issue you an entry card that grants you access to the 

restricted premises of the building. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data based on the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR to issue entry cards. 

 

 

What kind of personal data do we process? 

Name, surname, and the business name of your employer. 

 

How long do we store your personal data? 

For the duration of granting access to the premises to you by 

the tenant. 

 

5. Mutual communication 

 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

Our philosophy is to always be open and transparent. This 

includes being open to communication from any person 

interested in us. To fulfil this goal, we created several types of 

contact forms that can be used to contact us. Additionally, we 

have also published the email addresses of employees working 

for us so you can contact them at any time with any questions 

related to our buildings or business activities and the business 

you may have. However, to ensure effective, flawless, and clear 

communication, we must process some of your personal data. 

 

 

 

W przypadku złożenia przez Państwa skargi, przetwarzamy 

Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Nagranie głosowe skargi lub rozmowy. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przechowujemy Państwa dane przez 15 dni. 

 

4. Wydawanie kart dostępu  

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

W celu umożliwienia wejścia do pomieszczeń Państwa 

pracodawcy, wydajemy Państwu kartę dostępową, która 

umożliwia wejście do pomieszczeń w budynku o ograniczonym 

dostępie. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o 

uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w 

celu wydania karty dostępu. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Imię, nazwisko, nazwa Państwa pracodawcy. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przez okres przyznania Państwu dostępu do pomieszczeń 

przez najemcę. 

 

5. Obustronna komunikacja 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

Naszą filozofią jest stała otwartość i transparentność. Jesteśmy 

otwarci na kontakt z zainteresowanymi osobami. W celu 

umożliwienia kontaktu z nami przygotowaliśmy kilka różnych 

rodzajów formularzy kontaktowych, za pośrednictwem których 

można się z nami skontaktować. Ponadto opublikowaliśmy 

adresy e-mail niektórych naszych pracowników, dzięki czemu 

można w każdej chwili się do nich zwrócić z jakimkolwiek 

pytaniem dotyczącym naszego budynku lub Państwa sprawy. 

Jednakże, by zapewnić efektywną, sprawną i bezproblemową 

komunikację, niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych 

osobowych. 

 



Moreover, when executing the sales/leasing process with our 

(potential) clients we strive to maintain very effective and 

transparent communication canal. To fulfil this purpose, we use 

the CRM database filled with contact data (including personal 

data) of our (potential) clients or their employees. We do this to 

ensure effective and flawless communication with the (potential) 

clients and to build a database consisting of all our business 

partners. 

 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

If you contact us or any employee via email or a web-based 

form, we process your personal data based on the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR. 

 

 

 

What kind of personal data do we process? 

Name, surname, email address and phone number. For the 

purposes of the CRM database, in addition to the 

aforementioned data, we also process job title and employer 

identification data. 

 

How long do we store your personal data? 

We keep your personal data until you unsubscribe from our 

contact database. 

 

6. The sending of reminders 

 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

We also process your personal data for the purpose of sending 

reminders related to unsent webpage forms. Whenever you 

start filling out any webpage form published on our website, we 

automatically process the personal data you fill in. In some 

cases, you might forget to send the form. Therefore, we use the 

automatically saved personal data to remind you to finish filling 

out the form or to send the filled-out form. 

 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data based on the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR to send you 

reminders related to unsent webpage forms. 

 

Ponadto, realizując proces sprzedaży/wynajmu z naszymi 

(potencjalnymi) klientami, staramy się utrzymywać skuteczny i 

przejrzysty kanał komunikacji. Do osiągnięcia tego celu 

używamy bazy danych CRM, składającej się z danych 

kontaktowych (w tym danych osobowych) naszych 

(potencjalnych) klientów lub ich pracowników. Taką bazę 

danych kreujemy w celu zapewnienia efektywnej i bezbłędnej 

komunikacji z naszymi (potencjalnymi) klientami oraz w celu 

zbudowania bazy danych składającej się ze wszystkich 

naszych partnerów biznesowych. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

W przypadku kontaktowania się z danym pracownikiem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza 

internetowego, przetwarzamy dane osobowe na podstawie 

prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Oprócz już 

wspomnianych danych, na potrzeby bazy danych CRM 

przetwarzamy dodatkowo nazwę zajmowanego stanowiska 

pracy oraz dane identyfikacyjne pracodawcy. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu 

wypisania się z naszej bazy danych kontaktowych. 

 

6. Wysyłanie przypomnień. 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu 

wysyłania przypomnień dotyczących niewysłanych formularzy 

internetowych. Zawsze, gdy zaczynają Państwo wypełniać 

jakikolwiek formularz internetowy opublikowany na naszej 

stronie internetowej, automatycznie przetwarzamy 

wprowadzane dane osobowe. W przypadku, gdy zapomną 

Państwo wysłać formularz, użyjemy automatycznie zapisanych 

danych osobowych, by przypomnieć Państwu o dokończeniu 

wypełniania formularza i jego wysłaniu. 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w 

celu wysyłania Państwu przypomnień dotyczących 

niewysłanych formularzy internetowych. 



 

What kind of personal data do we process? 

Personal data requested by the webpage form (such as name, 

surname, email, phone number, etc.). 

 

How long do we store your personal data? 

We store your personal data for 30 days. 

 

7. Promotion of our brand, goodwill, services, and 

events 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

Furthermore, we may process your personal data by taking 

photographs and audio-visual recordings, which are used for 

the purpose of and legitimate interest in the promotion of our 

events and services and to help us improve our brand and 

goodwill by publishing the photographs (where it is possible that 

you will appear) and audio-visual recordings on our social media 

profiles such as YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter and 

Instagram, as well as via other channels such as our websites. 

 

 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data based on the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR. 

 

What kind of personal data do we process? 

Photographs or/and audio-visual images of you. In the case of 

private events, also your name, surname and email address will 

be processed. 

 

How long do we store your personal data? 

We may process your personal data for the entire existence of 

HB Reavis Group. 

 

8. The operation of a “help desk” 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

We process your personal data to ensure that our contractual 

obligations arising from the contract with a third party (our tenant 

and the company on whose behalf you are acting), in which you 

are in the position of the contact person, are effectively fulfilled. 

Based on the contract with your employer, we provide a help 

desk application for reporting issues in connection with the 

building in which the offices of your employer are situated. To 

properly use the application, you or your employer provided us 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Dane osobowe wymagane przez określony formularz 

internetowy (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.). 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez 30 dni. 

 

7. Promocja naszej firmy, marki, usług i wydarzeń 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, robiąc 

zdjęcia i utrwalając nagrania audiowizualne, które są 

wykorzystywane w celu i w uzasadnionym interesie 

polegającym na promocji naszych wydarzeń i usług oraz aby 

pomóc nam w ulepszeniu naszej marki i dobrego imienia 

poprzez publikację zdjęć (gdzie istnieje możliwość, że się 

Państwo pojawią) i nagrań audiowizualnych na naszych 

profilach w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, 

LinkedIn, Facebook, Twitter i Instagram, a także za 

pośrednictwem innych kanałów, takich jak nasze strony 

internetowe. 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?  

Zdjęcie i/lub materiały audio-wizualne przedstawiające osobę. 

W przypadku imprez prywatnych przetwarzane są także imię, 

nazwisko i adres e-mail. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres 

istnienia Grupy HB Reavis. 

 

8. Prowadzenie obsługi „Help desk“ 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu efektywnego 

spełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z 

umowy z osobą trzecią (naszym najemcą i spółką, którą 

Państwo reprezentują), która wskazała Państwa jako osoby do 

kontaktu. Na podstawie umowy z Państwa pracodawcą 

udostępniamy aplikację help desk służącą do zgłaszania 

problemów związanych z budynkiem, w którym znajdują się 

biura Państwa pracodawcy. W celu właściwego użytkowania tej 



with your personal data, as you are the designated person for 

communication in the application. We need to process your 

personal data to ensure effective, flawless, and clear 

communication, as well as to ensure the fulfilment of our 

obligations towards the companies on whose behalf you are 

acting. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data based on the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR. 

 

What kind of personal data do we process? 

Title, name, surname, position, place of work, signature, email 

address, phone number, the identification information of your 

employer. 

 

 

How long do we store your personal data? 

During your contractual relationship with our tenant or the 

duration of the rental relationship, whichever relationship ends 

first. 

 

9. The administration of incidents in our buildings 

 

 

What is our purpose for and legitimate interest in 

processing your personal data? 

Your personal data is processed for the purpose of the 

administration of incidents that occur in our buildings, such as 

car accidents in the parking lot, etc. When such an incident 

occurs, it is necessary to fill out an incident form for insurance 

purposes and other legal matters. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

Your personal data is processed during proceeding with the 

insurance events in accordance with Article 6 (1) (f) of the 

GDPR, i.e., we process your personal data on the basis of 

legitimate interests. 

 

What kind of personal data do we process? 

The requested data on the insurance form. 

 

How long do we store your personal data? 

We store your personal data only during the time that it is strictly 

necessary to deal with the insurance event. 

aplikacji Państwo lub Państwa pracodawca przekazują nam 

Państwa dane osobowe, o ile zostali Państwo wskazani jako 

osoby do kontaktu w ramach aplikacji. W celu zapewnienia 

efektywnej i bezpośredniej komunikacji oraz wypełniania 

naszych zobowiązań wobec podmiotu, który Państwo 

reprezentują, niezbędne jest przetwarzanie przez nas Państwa 

danych osobowych. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o 

uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Tytuł, imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, podpis, adres 

e-mail, numer telefonu, dane identyfikacyjne pracodawcy. 

 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

W okresie obowiązywania Państwa stosunku umownego z 

naszym najemcą lub w okresie trwania stosunku najmu, w 

zależności od tego, który z tych stosunków zakończy się 

wcześniej. 

 

9. Zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi w 

naszych budynkach 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania 

zdarzeniami, które mają miejsce w naszych budynkach, takimi 

jak wypadki samochodowe na parkingu itp. W przypadku 

wystąpienia takiego zdarzenia konieczne jest wypełnienie 

formularza zdarzenia dla celów ubezpieczeniowych i innych 

kwestii prawnych.  

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Podczas wyjaśniania zdarzeń ubezpieczeniowych Państwa 

dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony 

interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Dane osobowe wymagane w formularzu ubezpieczeniowym. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 



 

 

 

 

10. Sending of newsletters 

 

What is our purpose for processing your personal data? 

We also process your personal data for the purpose of direct 

marketing. To ensure the promotion of our products and 

services, improving our brand and goodwill we will provide you 

with our newsletters, invitations to our events, marketing alerts 

and follow-up marketing materials via the various available 

channels such as email marketing communication, SMS 

messages, pop-up windows, online remarketing ads (Google 

Ads, Facebook ads, native ads…). 

 

 

 

Sending information regarding the ongoing construction of our 

buildings in your neighborhood. This information will mainly 

concern the current state of construction, planned progress or 

associated constraints. Moreover, we will provide you with HB 

Reavis Group marketing activities related to the above-

mentioned construction. When building our projects, we realize 

that it also affects the neighborhoods around the construction 

site. Therefore, we strive to have the best possible relationship 

with the residents living around the construction site. In order to 

achieve that, we maintain the transparent communication in 

which we share all the information regarding the construction. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data based on consent under Article 

6 (1) (a) of the GDPR. We use your personal data for the contact 

with you based on consent granted by you in line with the Act 

on rendering services via electronic means and consent granted 

by you in line with the Telecommunications Law. 

 

 

 

What kind of personal data do we process? 

Name, surname, email, and phone number.  

 

How long do we store your personal data? 

If you give us any consent to provide you with our marketing 

content and newsletter, we store your personal data until you 

unsubscribe from our consent database. By granting given 

consent you further acknowledge that you can withdraw that 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres 

konieczny do zakończenia sprawy zdarzenia 

ubezpieczeniowego. 

 

10. Rozsyłanie newsletterów 

 

Jaki jest nasz cel przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego. Aby zapewnić 

promocję naszych produktów i usług, polepszyć naszą markę i 

reputację, będziemy dostarczać Państwu nasze newslettery, 

zaproszenia na nasze wydarzenia, alerty marketingowe i 

materiały marketingowe za pośrednictwem różnych dostępnych 

kanałów, takich jak komunikacja marketingowa e-mail, 

wiadomości SMS, okna pop-up, reklamy remarketingowe online 

(Google Ads, Facebook ads, native ads...). 

 

Wysyłanie informacji dotyczących bieżącej budowy naszych 

budynków w Państwa okolicy. Informacje te będą dotyczyć 

głównie aktualnego stanu budowy, planowanych postępów lub 

związanych z nimi ograniczeń. Ponadto będziemy przekazywać 

Państwu informacje o działaniach marketingowych Grupy HB 

Reavis związanych z wyżej wymienioną budową. Budując 

nasze projekty, zdajemy sobie sprawę, że mają one również 

wpływ na okolicznych mieszkańców. Dlatego staramy się 

utrzymywać jak najlepsze relacje z mieszkańcami okolic placu 

budowy. Aby to osiągnąć, utrzymujemy przejrzystą 

komunikację, w której dzielimy się wszystkimi informacjami 

dotyczącymi budowy. 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Przy rozsyłaniu newsletterów Państwa dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w rozumieniu art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe 

do kontaktu z Państwem na podstawie zgody wyrażonej przez 

Państwa zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz zgody wyrażonej przez Państwa zgodnie z 

ustawą Prawo telekomunikacyjne. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Imię, nazwisko, adres e-mail. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie newslettera, to 

wówczas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do 

momentu wypisania się przez Państwa z naszej bazy danych. 

Udzielając danej zgody, przyjmują Państwo również do 



consent electronically by clicking on “unsubscribe” in any of our 

e-mail sent to you or by clicking on “Privacy Management” on 

our web page. Here you can withdraw each of the consents 

before the lapse of the time you granted it for, i.e., at any time. 

Withdrawal of the consent is without prejudice to the lawfulness 

of our processing of your personal data prior to such withdrawal. 

 

 

 

 

11. Assessing the clients’ experience (Net Promoter 

Score) 

What are our purpose and legitimate interests for the 

processing of your personal data? 

After we lease/sell our offices/building we evaluate the clients’ 

experience and happiness with our business relationship and 

with the leased/sold offices/building by collecting surveys from 

the clients or their employees (i.e., Net Promoter Score). 

 

 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data on the basis of the legitimate 

interests under Article 6 (1) (f) of the GDPR. 

 

 

What kind of personal data do we process? 

We process name, surname, e-mail address, phone number, 

position, and identification of the employer. 

 

How long do we store your personal data? 

We only process your personal data for the time strictly 

necessary to carry out the assessment. 

 

12. Organization and administration of an event. 

Description of our purpose and legitimate interests: 

Your personal data is processed for the purpose of ensuring 

your attendance at the event (e.g., processing of your personal 

data during the ticket purchase or for sending the invitation) and 

administration of matters regarding the event. This purpose 

includes mainly efficient communication relating to the event, 

proper performance of the event, providing you with the notices 

about the event, collecting feedback, notification about the 

changes, ensuring the examination of your complaint or claim, 

carrying out our obligations arising from our mutual contract and 

for verification process. 

 

wiadomości, że mogą ją Państwo wycofać drogą elektroniczną, 

klikając przycisk "anuluj subskrypcję" w dowolnej wiadomości 

e-mail wysłanej do Państwa lub klikając opcję "Zarządzanie 

prywatnością" na naszej stronie internetowej. Tutaj można 

wycofać każdą ze zgód przed upływem czasu, na jaki została 

udzielona, tj. w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem 

zgody. 

 

11. Ocena zadowolenia klientów 

 

Jaki jest nasz cel i uzasadniony interes w przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych? 

Po zakończeniu sprzedaży / wynajmu naszych pomieszczeń / 

budynków biurowych korzystając z ankiet wypełnianych przez 

klienta lub jego pracowników (tzn. Net Promoter Score), 

oceniamy doświadczenia z tym związane oraz poziom 

zadowolenia naszych klientów z naszej relacji biznesowej 

i z przekazanych / wynajętych pomieszczeń / budynków 

biurowych. 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o 

uzasadnione interesy w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, zajmowane 

stanowisko i dane identyfikacyjne pracodawcy 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres 

niezbędny do dokonania oceny. 

 

12. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia 

Opis naszego celu i uzasadnionych interesów: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia 

Państwu uczestnictwa w wydarzeniu (np. przetwarzanie 

Państwa danych osobowych podczas zakupu biletu lub w celu 

wysłania zaproszenia) oraz administrowania sprawami 

dotyczącymi wydarzenia. Cel ten obejmuje przede wszystkim 

sprawną komunikację związaną z wydarzeniem, prawidłowe 

przeprowadzenie wydarzenia, przekazywanie Państwu 

powiadomień o wydarzeniu, zbieranie opinii, powiadamianie o 

zmianach, zapewnienie rozpatrzenia Państwa skargi lub 

roszczenia, wykonywanie naszych obowiązków wynikających z 

naszej umowy oraz proces weryfikacji. 



 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

We process your personal data on the basis of the performance 

of a contract or pre-contractual relations in accordance with 

Article 6 (1) (b) of the GDPR. The conclusion and the fulfillment 

of the contract are possible only if we can process your personal 

data. In case that the personal data is not provided, we will not 

be able to enter the contract with you and so to provide your 

attendance at the event. 

 

What kind of personal data do we process? 

Name, surname, e-mail, and telephone. 

 

How long do we store your personal data? 

We only process your personal data for the time strictly 

necessary to ensure the organization and administration of our 

event. 

 

13. The “More by HB Reavis” application 

For more information on how we process your personal data 

when you use the More by HB Reavis app, please click here  

 

 

14. Performance of customer due diligence (CDD) 

 

Description of our purpose and legitimate interests: 

Performance of customer due diligence (CDD) procedures are 

required to comply with regulation, especially in the area of Anti-

money laundering and counter-terrorism financing (AML-CTF), 

including for example your identification and/or verifying your 

identity and other data required by law. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

Legal basis for processing of your personal data in connection 

to CDD procedure is legal obligation under Article 6 (1) (c) of 

the GDPR.  

In case that the personal data are not provided, the transaction 

/ business cannot be completed. 

 

What kind of personal data do we process? 

Name, surname, e-mail, date of birth, place of birth, Personal 

Identification Number, residential address, citizenship, 

identification document (such as passport, driving license, utility 

bill and bank statement), function, signature, financial 

information (such as taxes, wealth, source of finances etc.) 

 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie realizacji 

umowy lub stosunków przed umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO. Zawarcie i wykonanie umowy jest możliwe tylko 

wtedy, gdy możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. W 

przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy w 

stanie zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym zapewnić 

Państwu udziału w wydarzeniu. 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Imię, nazwisko, e-mail i telefon. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko przez okres 

niezbędny do zapewnienia organizacji i administrowania 

naszym wydarzeniem. 

 

13. Korzystanie z aplikacji More by HB Reavis 

W celu uzyskania więcej informacji o tym jak przetwarzamy 

Państwa dane osobowe przy użyciu aplikacji More by HB 

Reavis, prosimy o kliknięcie tutaj  

 

14. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego 

(CDD) 

Opis naszego celu i uzasadnionych interesów: 

Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (CDD), 

które są wymagane przepisami prawnymi, w szczególności w 

obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (AML-CTF), w tym na przykład identyfikację 

Państwa i/lub weryfikację tożsamości i innych danych 

wymaganych przepisami prawa. 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku ze 

stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie jest konieczne do 

spełnienia ustawowego obowiązku, który na nas spoczywa. 

 

 

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, obywatelstwo, 

dokument identyfikacyjny (taki jak paszport, prawo jazdy, 

rachunek za media, wyciąg bankowy itp.), stanowisko, podpis, 

informacje finansowe (takie jak informacje dotyczące podatków, 

majątku, źródła dochodów itp.). 

https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2022/04/GDPR_PrivacyNotice_AllActivities_MorebyHBReavis_ENG_20220323.pdf
https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2022/04/GDPR_PrivacyNotice_AllActivities_MorebyHBReavis_PL_20220323.pdf


 

For how long we will process your data? 

Since the statute-barred period applies, HB Reavis is obliged to 

store your personal data from 5 to 10 years (if supervising 

authority requested so) after the termination of the contractual 

relationship with you or after the completion of the transaction. 

 

15. GDPR complaints 

 

 

What are our purposes for the processing of your personal 

data? 

We strive to protect your privacy as much as possible, and 

therefore we process your personal data in compliance with the 

GDPR and all other relevant acts. However, if you disagree with 

the way we handle your personal data, you can exercise your 

rights via our Data Protection Officer. To ensure that your 

complaint is handled, some of your personal data has to be 

processed. 

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal 

data? 

Your personal data is processed while handling your complaint 

in accordance with Article 6 (1) (c) GDPR, i.e., the processing 

is necessary for compliance with a legal obligation to which our 

company is subject. 

 

What kind of personal data do we process? 

Personal data provided by you when submitting the complaint 

(such as name, surname, email, phone number, etc.). 

 

 

How long do we store your personal data? 

We store your personal data strictly during the time necessary 

to deal with the complaint. 

 

Once we no longer need your personal data for the purposes 

for which we processed it, we will delete your personal data or 

archive it for the period of time specified by law or the archiving 

plan. 

 

With whom do we share your personal data? 

We may share your personal data within the companies in HB 

Reavis Group or with our business partners with which we have 

conducted an agreement as they are in position of processors, 

controllers, or joint controllers. We also may be obliged to 

provide your personal data to public authorities, in particular 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Zgodnie z terminami ustawowymi jesteśmy zobowiązani do 

przechowywania Państwa danych osobowych przez okres od 5 

do 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego lub od 

zakończenia transakcji. 

 

15. Dochodzenie praw osoby, której dane są przetwarzane 

zgodnie z RODO 

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

 

Dokładamy starań by w najwyższym stopniu chronić Państwa 

prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe 

zgodnie z RODO i innymi aktami prawnymi. Jeżeli jednak nie 

zgadzają się Państwo ze sposobem przetwarzania Państwa 

danych osobowych, to wówczas mogą Państwo korzystać ze 

swych praw za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Rozpatrzenie Państwa skargi wymaga 

przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych. 

 

Jaką jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

osobowych? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas 

rozpatrywania Państwa skargi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, któremu podlegamy. 

 

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? 

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres 

niezbędny do rozpatrzenia skargi. 

 

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 przekazujemy 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 Państwa 

danych osobowych organom państwowym i publicznym (w 



courts and law enforcement agencies (police and prosecutors) 

only to the extent necessary and within the limits of the law. 

 

 

 

 

In addition to the companies listed above, we use the following 

categories of intermediaries: data centres, hosting - marketing 

tools - analysis and tracking tools - events, surveys - business 

operations / management tools - task management and 

communication tools. 

 

 

We use analytical and marketing tools (e.g. Google Analytics, 

Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box, HubSpot) 

that collect third-party cookies. The information about your use 

of websites (including your IP address) generated by the 

cookies will be transmitted to and stored by the above-

mentioned companies also on servers in the United States. We 

will use this information for the purpose of evaluating your use 

of the website, compiling reports on website activity for website 

operators and providing other services relating to website 

activity and internet usage. These companies will not associate 

your IP address with any other data held by them. You may 

refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings 

on your browser. However, please note that if you do this you 

may not have full functionality of this website. By using our 

websites, you acknowledge that the above – mentioned 

companies may process data in the manner and for the 

purposes set out above. 

 

The processing of personal data together with social media 

platforms 

HB Reavis and (i) facebook.com and (ii) instagram.com, (iii) 

linkedin.com, (iv) youtube.com, (v) pinterest.com, (vi) 

spotify.com, (vii) apple music, (viii) Amazon music, (ix) 

SoundCloud.com, (x) Deezer.com, (xi) Tidal.com, (xii) Google 

play as the controllers of the relevant social media platforms, 

may in certain cases also process the personal data of data 

subjects to a limited extent or in the necessary extent as joint 

controllers. When using the services provided by these 

operators of social media platforms, HB Reavis accesses the 

conditions of the operation of this website and has no or only a 

minimal impact on changing these conditions. 

 

 

 

szczególności sądom i organom ścigania, tj. policji i 

prokuraturze), ale tylko w niezbędnym zakresie wymaganym 

przez obowiązujące prawo. 

 

Oprócz wyżej wymienionych podmiotów 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, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box, 

HubSpot), 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 podmiotów i zapisane na 

serwerach znajdujących się także w USA. Będziemy używać 

tych informacji w celu oceny wykorzystania przez Państwa 

strony internetowej, zestawienia raportów o aktywności na 

stronie internetowej. Te podmioty 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 wyżej wymienione 

podmioty mogą przetwarzać dane w sposób i w celach 

wymienionych powyżej. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych razem z 

administratorami portali społecznościowych 

HB Reavis i (i) facebook.com, (ii) instagram.com (iii) 

linkedin.com, (iv) youtube.com, (v) pinterest.com, (vi) 

spotify.com, (vii) apple music, (viii) Amazon music, (ix) 

SoundCloud.com, (x) Deezer.com, (xi) Tidal.com, (xii) Google 

play jako administratorzy właściwego portalu 

społecznościowego i innych, mogą w odpowiednich 

przypadkach w ograniczonej formie i w koniecznym zakresie 

przetwarzać dane osobowe osób, których dane są 

przetwarzane, również jako współadministratorzy. Korzystając 

z usług oferowanych przez administratorów mediów 

społecznościowych, HB Reavis zgadza się na warunki 

prowadzenia tych portali i nie wpływu lub ma znikomy wpływ na 

zmianę tych warunków.  

 

Korzystamy z tak zwanych wtyczek społecznościowych 

od wyżej wymienionych administratorów mediów 



HB Reavis is currently using so-called social plugins from the 

above-mentioned operators of social networks, which are 

indicated by their logos on our website.  

When you visit our website, your browser establishes a direct 

connection with the servers on which these plugins run.  

The content of the plugins is transferred directly by these 

operators of social media platforms to your browser, which then 

integrates it into our website.  

 

The integration of the plugins causes these operators of social 

media platforms to receive the information that you have 

accessed on the corresponding page of the HB Reavis website. 

If you are logged in with your social media platform account, the 

social media platform providers will be able to assign your visit 

to your account on these social networks. Please note that an 

exchange of this information already takes place when you visit 

our website regardless of whether you interact with the plugin 

or not.  

If you do not want Facebook/Instagram to gather data about you 

via our website, you must log out of them before visiting our 

website. Various functionalities and tools are made available to 

the data subject by each social media platform provider so the 

data subject can manage his/her preferences for displaying 

advertisements and sending messages with advertising 

content, or the data subject can exercise his/her right 

guaranteed by GDPR.  

 

 

 

 

HB Reavis has no impact on such processing (it may not disable 

or enable such processing as part of the operation of its sites or 

media channels) - the creation of site or media channel statistics 

by the relevant social media platform operators (see above) for 

HB Reavis. The webpage’s statistics are generally based on 

personal data collected in connection with the visit or the 

interaction of the data subject with the site or media channel and 

its content. Within the functionality of webpages and media 

channels, HB Reavis can be acquainted with these statistics 

and deal with them.  

 

 

 

If you do not want these operators of social media platforms to 

collect information about you through our website, you must log 

out of them before visiting the website. For more information 

about how these social networks process your personal data, 

please see their privacy policy: 

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

społecznościowych, które są oznaczone ich logiem na naszej 

stronie internetowej.  

W momencie otwarcia naszej strony internetowej, przeglądarka 

wytwarza bezpośrednie połączenie z serwerami, na których te 

wtyczki działają. Zawartość wtyczek zostaje przeniesiona 

bezpośrednio przez administratorów portali do Państwa 

przeglądarki, która następnie integruje ją z naszą stroną 

internetową.  

Integracja wtyczek powoduje, że administratorzy właściwego 

portalu będą otrzymywać informacje o odwiedzonej przez 

Państwa stronie internetowej HB Reavis. W przypadku 

zalogowania się przez Państwa na do danego portalu, Państwa 

odwiedziny zostaną dopisane do Państwa konta na tych 

portalach społecznościowych. Informujemy, że wymiana tych 

informacji następuje już w momencie wejścia na naszą stronę 

internetową bez względu na to, czy dochodzi do interakcji z 

wtyczką, czy też nie.  

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook/Instagram gromadził 

Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, 

muszą się z nich wylogować przed odwiedzeniem naszej strony 

W zależności od administratora portalu społecznościowego 

osobom, których dane są przetwarzane są udostępniane różne 

narzędzia i funkcje, dzięki którym mogą ustawiać, np. 

preferencje dotyczące wyświetlania reklam i przesyłania 

wiadomości z treściami reklamowymi lub żądać realizacji 

dowolnych praw gwarantowanych w RODO i związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są 

przetwarzane.  

 

HB Reavis nie ma żadnego wpływu na tego typu przetwarzanie 

(nie może w ramach administrowania swoją stroną internetową 

lub profilem społecznościowym zablokować lub uniemożliwić 

tego typu przetwarzania) - tworzenie statystyk strony lub profilu 

społecznościowego, które realizuje właściwy administrator 

portalu społecznościowego (patrz wyżej) na potrzeby HB 

Reavis. Statystyki strony z reguły opierają się na danych 

osobowych gromadzonych w związku z odwiedzinami lub z 

interakcją ze stroną internetową lub profilem społecznościowym 

i jego treścią dokonaną przez osobę, której dane są 

przetwarzane. HB Reavis może w ramach dostępu do funkcji 

swojej strony lub profilu społecznościowego zapoznawać się z 

tymi statystykami i wykorzystywać je w dowolny sposób.  

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby administratorzy portali 

społecznościowych gromadzili Państwa dane za 

pośrednictwem naszej strony internetowej, muszą Państwo 

wylogować się z tych portali przed wejściem na naszą stronę 

internetową. Informacje szczegółowe na temat przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez portale społecznościowe, 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy? 

Youtube, Google play: 

https://policies.google.com/privacy?hl=sk#infocollect 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

Spotify: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/ 

SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy 

Amazon music: 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeI

d=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ 

Apple music: 

https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-music/ 

Deezer: https://statics-music-

analytics.deezer.com/extra/privacypolicy 

Tidal: https://tidal.com/privacy 

 

 

 

 

 

From whom do we get the personal data? 

We get the personal data from you, your employer or third party. 

 

 

Do we use automated individual decision-making? 

No, we do not use automated individual decision-making. 

 

 

 

Do we transfer your personal data to third countries? 

Your personal data are processed within the territory of Poland 

and other states of the European Union. Your personal data can 

be processed by a country outside of European Union if this 

third country has been confirmed by the European Commission 

as a country with adequate level of data protection or if other 

appropriate data protection safeguards exist (for example, 

binding corporate privacy rules or EU standard data protection 

clauses). 

 

 

What are your rights? 

Your rights as a data subject are stated below. Please note that 

the exact conditions to exercise these rights are set out in detail 

in Chapter III of GDPR, while in a particular circumstance not all 

rights may be exercised. You have the following rights: 

 

 

• access to personal data we process about you, 

znajdują się w politykach prywatności tych portali 

społecznościowych: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy? 

Youtube, Google play: 

https://policies.google.com/privacy?hl=sk#infocollect 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

Spotify: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/ 

SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/privacy 

Amazon music: 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeI

d=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ 

Apple music: 

https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-music/ 

Deezer: https://statics-music-

analytics.deezer.com/extra/privacypolicy 

Tidal: https://tidal.com/privacy 

 

Od kogo pozyskujemy dane osobowe? 

Państwa dane osobowe uzyskujemy od Państwa, od Państwa 

pracodawcy lub osoby trzeciej 

 

Czy wykorzystujemy zautomatyzowany proces 

podejmowania poszczególnych decyzji? 

Nie, nie stosujemy żadnych procesów automatycznego 

podejmowania poszczególnych decyzji. 

 

Czy przekazujemy dane osobowe państwom trzecim? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w państwie 

spoza Unii Europejskiej, jeśli to państwo trzecie zostało uznane 

przez Unię Europejską za zapewniający właściwy poziom 

ochrony danych osobowych lub jeśli w tym państwie stosuje się 

inne odpowiednie środki do ochrony danych osobowych (np. 

wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony 

danych UE). 

 

Jakie przysługują Państwu prawa? 

Poniżej opisane są prawa, które przysługują Państwu, jako 

osobom, których dane dotyczą. Szczegółowe warunki 

korzystania z tych praw określone są w rozdziale III RODO, przy 

czym w niektórych przypadkach może nie być możliwe 

skorzystanie z każdego z tych praw. Przysługują Państwu 

następujące prawa: 

• prawo do dostępu do danych osobowych, które 

przetwarzamy, 

https://help.instagram.com/155833707900388
https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=sk#infocollect
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/
https://soundcloud.com/pages/privacy
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ
https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-music/
https://statics-music-analytics.deezer.com/extra/privacypolicy
https://statics-music-analytics.deezer.com/extra/privacypolicy
https://tidal.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388
https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=sk#infocollect
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/
https://soundcloud.com/pages/privacy
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ
https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-music/
https://statics-music-analytics.deezer.com/extra/privacypolicy
https://statics-music-analytics.deezer.com/extra/privacypolicy
https://tidal.com/privacy


• rectification of incorrect or inaccurate personal data 

and add incomplete personal data, 

• restriction, i.e., blocking of processing of your personal 

data, 

• deletion of personal data in case the purpose absence 

or unauthorized data processing, 

• Submission of an objection to the processing of 

personal data if you believe that our data processing is 

not justified, 

• be excluded from automated decision-making, 

• listing of personal data in a structured and machine-

readable format or for another controller, 

• revocation of consent to the processing of personal 

data 

• to lodge a complaint with the supervisory authority 

 

 

 

 

 

How can you exercise your rights? 

Electronically: dataprivacy@hbreavis.com 

In writing to the address:  

(i) HB Reavis Poland sp. z o.o.,  

(ii) HB Reavis Construction PL sp. z o.o.,  

(iii) HubHub Poland sp. z o.o. or (iv)  

(iv) HB Reavis Investments Poland sp. z o.o.,  

ul. Postępu 14, 02-676 Warsaw,  

at hands of: legal department or at HB Reavis Group s.r.o., Twin 

City C, at hands of: compliance department Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, Slovakia 

Telephone:  

+48 22 203 44 20 

 

We strive to protect your privacy as much as possible and 

therefore we process your personal data in compliance with 

GDPR and all other relevant laws. However, if you disagree with 

the way we handle your personal data, you can exercise your 

rights via our Data Protection Officer at: 

 

 

Data Protection Officer’s contact: Erika Wild, contact point at ul. 

Postępu 14, 02-676 Warsaw, Poland,  

email: dataprivacy@hbreavis.com 

tel. +48 22 203 44 20 

 

Or you can file a complaint in supervising authority regarding 

the processing of your personal data, which is Personal Data 

• prawo do sprostowania nieprawidłowych lub 

niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienia 

brakujących danych osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub 

braku podstawy do ich przetwarzania, 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jeśli istnieje podejrzenie bezpodstawnego 

przetwarzania tych danych, 

• prawo do bycia wyłączonym z procesu automatycznego 

podejmowania decyzji, 

• prawo do otrzymania danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu formacie 

maszynowym lub do przesłania innemu administratorowi 

danych, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw? 

Elektronicznie: dataprivacy@hbreavis.com 

Pisemnie na adres:  

(i) HB Reavis Poland sp. z o.o.,  

(ii) HB Reavis Construction PL sp. z o.o.,  

(iii) HubHub Poland sp. z o.o. lub  

(iv) HB Reavis Investments Poland sp. z o.o.,  

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,  

do rąk: departament prawny lub HB Reavis Group s.r.o., Twin 

City C, do rąk: compliance department Mlynské Nivy 16, 821 09 

Bratysława, Słowacja. 

Telefonicznie: +48 22 203 44 20 

 

 

Staramy się w jak największym stopniu chronić Państwa 

prywatność, dlatego przetwarzamy Państwa dane zgodnie z 

RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. W razie 

jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu, w jaki wykorzystujemy 

Państwa dane osobowe, mogą Państwo skorzystać ze swoich 

praw, kontaktując się z: 

 

Inspektorem ochrony danych osobowych: Erika Wild, punkt 

kontaktowy pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,  

e-mail: dataprivacy@hbreavis.com,  

tel.: +48 22 203 44 20 

 

Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do 

lokalnego organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu 

mailto:dataprivacy@hbreavis.com
mailto:dataprivacy@hbreavis.com


Protection Office with its seat in Warsaw, ul. Stawki 2, 00-193 

Warsaw.  

 

Your local supervisory authority may be found at: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-

edpb/members_en#member-is 

 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Dane organów nadzorczych można również znaleźć na stronie: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-

edpb/members_en#member-is 

 

 


