
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Właścicielem i operatorem Portalu Kalendarzowego dla Inżynierów („Portal”) jest KPS 

VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („KPS”).  

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest KPS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa, KRS: 0000689278 ) – dalej „KPS”. 

Polityka zbierania informacji 

Portal służy do zarządzania czasem współpracowników KPS – inżynierów wykonujących na 

zlecenie KPS inspekcje nieruchomości. Informacje, w tym dane osobowe, podawane przez 

współpracowników KPS służą wyłącznie zleceniu danemu współpracownikowi-inżynierowi 

inspekcji nieruchomości w czasie dogodnym dla danego inżyniera. Inspekcja jest zlecana 

inżynierowi przez KPS w czasie, w którym według informacji wpisanych przez danego inżyniera 

w swój kalendarz na Portalu, inżynier ten nie ma zaplanowanych innych zadań. 

Portal przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE („RODO”) wyłącznie na potrzeby realizacji umowy między KPS a 

współpracownikami-inżynierami. Wszelkie pozyskane dane będą przetwarzane z 

zachowaniem poufności i tajemnicy handlowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w 

żadnym innym celu, niż zarządzanie czasem pracy pracowników. 

W szczególności dane osobowe nie będą wykorzystywane do przekazywania informacji 

handlowych w na temat, nie będą przekazywane osobom trzecim, nie będą również 

zapisywane. 

Użycie Google API 

Portal używa Google API w celu synchronizacji prywatnego kalendarza inżyniera-

współpracownika KPS z kalendarzem wewnętrznym systemu informatycznego KPS. W tym 

celu inżynier musi wyrazić zgodę na dostęp do zakresu wrażliwego Google Calendar API 

(zakres ./auth/calendar/) czyli na przeglądanie, edytowanie, udostępnianie i trwałe usuwanie 

wszystkich kalendarzy, do których inżynier ma dostęp w Google Calendar. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu dodawaniu wydarzeń-zleceń inżynierom-współpracownikom 

KPS oraz w celu pobierania informacji o dostępności inżynierów do wykonywania zleceń. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie: 

• dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 



Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności KPS w ramach realizacji umów 

zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są 

wykonywane na życzenie klienta lub w celu zarządzania czasem pracy pracowników.  

• dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania 

zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KPS 

lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na KPS 

obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora. Dane nie będzie udostępniane w żadnych innych celach. 

 

Czas przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w 

szczególności: 

• w zakresie realizacji zawartej z KPS umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania, a 

po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji 

ewentualnych roszczeń; 

• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na KPS w związku z 

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych 

obowiązków przez KPS; 

• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KPS stanowiących podstawę 

tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o 

ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez KPS 

Osobie, której dane przetwarza KPS przysługuje prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia; 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy KPS przetwarza dane do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO); 

• żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i 

wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega 

na otrzymaniu od KPS danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 



używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich 

danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie 

dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

Konieczność przekazania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. 

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być 

niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Wszystkie gromadzone przez KPS dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów.  

Przetwarzanie na cele marketingowe 

Dane osobowe użytkowników nie będzie przetwarzane na cele marketingowe  

Profilowanie: 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


