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Klauzula Prywatności Sweco 

W niniejszej klauzuli określamy, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu je wykorzystujemy, 
komu możemy je udostępnić. Ponadto klauzula prywatności zawiera informacje dotyczące praw 
jakie posiadasz w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
Jeżeli zajdzie potrzeba będziemy musieli zaktualizować niniejszą klauzulę. Najnowsza wersja jest 
zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. 

Kogo dane osobowe zbieramy? 

Zbieramy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym klientem lub inną ważną dla nas osobą. 

Jak zbieramy Twoje dane osobowe? 

Możemy zbierać Twoje dane osobowe: 

• bezpośrednio od ciebie, na przykład gdy: zawierasz z nami umowę jako klient lub 
podwykonawca; odwiedzasz naszą stronę internetową; subskrybujesz nasz newsletter; 
rejestrujesz się na organizowane przez Sweco wydarzenia lub aplikujesz do pracy; 

• z innych źródeł, np. od partnerów biznesowych; 

• poprzez „ciasteczka” (po więcej informacji zobacz oświadczenie dot. Cookies); 

• z publicznie dostępnych źródeł. 
 

Na jakiej podstawie zbieramy Twoje dane osobowe? 

Podstawy prawne dla przetwarzania Twoich danych osobowych: 

• wykonanie umowy, np. świadczenie usług na rzecz klienta; 

• przestrzeganie zobowiązań prawnych i regulacyjnych, takich jak płacenie podatków; 

• zgoda, taka jak zapisanie się do subskrypcji naszego newsletteru lub rejestracja na jedno z 
naszych wydarzeń; 

• uzasadniony interes Sweco, taki jak możliwość prowadzenia działalności, ale tylko wtedy, 
gdy interes Sweco wyraźnie przekracza Twoje prawo do prywatności. 

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe? 

Zbieramy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

• świadczenie naszych usług; 

• prowadzenie działań marketingowych i biznesowych, takich jak zaproszenia na nasze 
wydarzenia, biuletyny i inne formy komunikacji marketingowej; 

• generowanie statystyk korzystania z naszej strony internetowej i/lub analizowanie i 
ulepszanie naszej strony internetowej; 

• prowadzenie rekrutacji, 

• zgodność z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi. 
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Jakie dane osobowe zbieramy? 

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować: 

• podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko (w tym prefiks lub tytuł), firma lub 
organizacja, w której pracujesz, tytuł lub stanowisko; 

• dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres pocztowy i numer(y) telefonu; 

• informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego; 

• informacje związane z urządzeniem, z którego korzystasz w celu odwiedzenia naszej strony 
internetowej, takie jak adres IP oraz informacje związane z wizytą na naszej stronie 
internetowej; 

• informacje, które nam przekazujesz, dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach lub 
spotkaniach; 

• dane osobowe przekazane nam przez lub w imieniu naszych klientów lub wygenerowane 
przez nas podczas świadczenia naszych usług na rzecz naszych klientów; 

• wszelkie inne dane osobowe dotyczące Ciebie, które możesz nam przekazać lub które 
możemy uzyskać w związku i na podstawie celów określonych powyżej. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom z Grupy Sweco w celu przetwarzania 
zgodnie z założonymi celami. Dane osobowe mogą być również udostępniane zaufanym 
partnerom Sweco, takim jak organizacje zajmujące się obsługą wydarzeń, jednostki prowadzące 
badania, aby osiągnąć zamierzone cele. 
 
Zapewnimy wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń umownych w celu ochrony Twoich danych 
osobowych podczas ujawniania ich stronie trzeciej. 
 
W przypadku przekazywania danych osobowych poza UE/EOG zostaną podjęte odpowiednie 
środki, które zapewniają ochronę Twoich danych osobowych. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Jeżeli dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, przestaniemy je przetwarzać. 
Będziemy jednak kontynuować przetwarzanie danych osobowych, jeśli prawo lub przepisy, 
których mamy przestrzegać, wymagają od nas kontynuowania przetwarzania.  

Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby móc chronić Twoje dane osobowe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać? 

Masz prawo do: 

• informacji i dostępu do danych osobowych;  

• sprostowania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
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• otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, 
przesłania  danych osobowych do innej organizacji; 

• złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych. 
 

Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij e-mail na adres: groupprivacyofficer@sweco.se lub 
rodo@sweco.pl.  

 
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane do spełnienia naszych 
zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, mogą wystąpić okoliczności, które ograniczają Twoje 
prawa. O okolicznościach ograniczających Twoje prawa będziemy informować.  

Kontakt 

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi do niniejszej Klauzuli Prywatności lub przetwarzania Twoich 
danych osobowych przez Sweco, proszę wyślij maila na adres: groupprivacyofficer@sweco.se 
lub rodo@sweco.pl. 
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