
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
Kto przetwarza Twoje dane osobowe? 
Administratorem danych osobowych jest Xella Polska sp. z o.o. (dalej „Xella”) z siedzibą w              
Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48. Możesz się z nami skontaktować pod             
adresem odo-polska@xella.com.  
 
Co to są dane osobowe? 
Dane osobowe to informacje o Tobie, które pozwalają zidentyfikować Ciebie, np. imię,            
nazwisko, numer telefonu, nazwa zakupionego projektu budowlanego. 
 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach            
marketingowych, które będą polegać na przekazywaniu informacji o ofertach, promocjach i           
konkursach organizowanych przez Xella, a także o innych działaniach marketingowych          
podejmowanych przez Xella, zarówno w odniesieniu do produktów Xella, jak również           
produktów i usług innych podmiotów. 
 
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego           
interesu Xella, który stanowi: 

● dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami; 
● archiwizacja 
● tworzenie analiz lub statystyk, w tym prowadzenie analiz marketingowych; 
● zapewnienie rozliczalności (wykazania przez Xella spełniania obowiązków       

wynikających z przepisów prawa). 
 

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwy zakupionego projektu,           
informacji o powierzchni użytkowej i podstawowych danych liczbowych tego projektu          
otrzymaliśmy od Extradom.pl sp. z o.o. na podstawie Twojej zgody. 
 
Czy musisz nam podać swoje dane osobowe? 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.  
 
 
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,            
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także możesz wyrazić sprzeciw wobec         
przetwarzania danych osobowych. 

Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać ich sprostowania.  

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, możesz żądać usunięcia danych.  

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z             
prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 



 

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są               
przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia         
przetwarzania danych. 

 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Xella do             
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania danych         
osobowych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

● przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego         
interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją          
szczególną sytuacją, 

● dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  

Możemy udostępnić dane osobowe: 
● spółkom z grupy Xella dla wewnętrznych celów administracyjnych;  
● właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych         

przepisów 
● podmiotom wspierającym Xella w działaniach marketingowych. 

 
Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Przechowujemy dane osobowe przez okres 3 lat, chyba, że wcześniej wyrazisz sprzeciw lub             
wycofasz swoją zgodę.  

W przypadku podniesionych roszczeń, złożonych reklamacji lub skarg, dane osobowe          
będziemy przetwarzać do czasu rozstrzygnięcia sporu, załatwienia reklamacji lub skargi lub           
przedawnienia roszczeń. 
 
Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu           
danych osobowych przez Xella? 

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się          
skontaktować z nami pod adresem: odo-polska@xella.com 

 
 


