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Xella Polska sp. z o.o. („Xella”), przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez 
Państwa z usługi Kalkulator Budowlany udostępnionej przez Xella w serwisie internetowym. 

W związku ze stosowaniem wymagań unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), 
przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Użyte w niniejszej informacji słowa „my” lub „nam” odnoszą się do Xella Polska sp. z o.o. 

I. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych? 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Xella Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48. Możecie się Państwo skontaktować z Xella 
wykorzystując adres mailowy: odo-polska@xella.com.  

II. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe: 
(i) na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy zawartej z Państwem: w celu wykonania 
umowy o świadczenie usług, w tym przygotowania Zestawienia i świadczenia usługi Wsparcia Doradcy, a 
także w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego (art. 6 par. 1 lit. b) RODO); 
(ii) na podstawie przesłanki niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionego interesu: w celu wykrywania 
oszustw lub zapobiegania przestępstwom, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów 
informatycznych, archiwizacji dokumentów, prowadzenia analiz i statystyk biznesowych, realizacji 
wewnętrznych procesów grupowych administrowania danymi, a także zapewnienia rozliczalności i 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 par. 1 lit. f) RODO); 
(iii) w celach marketingowych, polegających na przekazywaniu Użytkownikowi informacji przydatnych przy 
budowie domu oraz oferowaniu mu możliwości nawiązania współpracy z doradcami lub ekspertami – na 
podstawie przesłanki niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 par. 1 lit. f) RODO); 
(iv) w przypadku wyrażenia zgody przez Państwa – w celach marketingowych po zakończeniu 
wykonywania usługi, a także w celu przekazania Państwa danych kontaktowych do firm wykonawczych, 
handlowych lub projektowych (art. 6 par. 1 lit a) RODO). 
 

III. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Warunkiem umownym udziału w programie i korzystania z usług jest podanie Państwa imienia i nazwiska, 
adresu e-mail, numeru telefonu, regionu budowy i przybliżonej daty trwania budowy. Brak podania tych 
danych może skutkować brakiem możliwości spełnienia świadczeń przez Xella lub odmową udziału 
Państwa w programie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 
  

IV. Czy mogę cofnąć zgodę lub w inny sposób sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych osobowych? 

Mogą Państwo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny cofnąć udzieloną zgodę (co nie wpłynie 
na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody) lub wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych lub ze względu na Państwa szczególną 
sytuację, gdy dane przetwarzane są na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu; wystarczy 
się z nami skontaktować, wysyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres e-mail: odo-
polska@xella.com lub pocztą na adres siedziby naszej firmy. 

V. Kto ma dostęp do danych osobowych? 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć:  

• usługodawcy w ramach naszej Grupy, np. podmioty przeprowadzające analizy statystyczne i 
zapewniające obsługę techniczną naszych systemów 

• usługodawcy, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi 
na nasze zlecenie (które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych), a także zatwierdzeni 
podwykonawcy naszych usługodawców; 
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• podmioty (w tym firmy wykonawcze, handlowe lub projektowe), którym poprosicie Państwo o 
przekazanie Państwa danych kontaktowych. 

Ponadto możemy przekazywać dane innym odbiorcom, np. organom publicznym, jeśli będzie to wynikało 
z obowiązujących przepisów prawa. 

VI. Czy dane są przekazywane do państw nienależących do UE/EOG? 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza ten obszar. 

VII. Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

1. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania umowy zawartej przez nas z 
Państwem, a po jej zakończeniu – w przypadku pojawienia się ryzyka podniesienia roszczeń – przez okres, 
w którym roszczenia te mogą być egzekwowane (maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń). 

2. Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie 
uzasadnionych interesów wskazanych powyżej oraz tak długo, jak długo interes osoby, której dane dotyczą, 
wymagający zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie ma charakteru nadrzędnego lub nie złożą 
Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Z chwilą, gdy dane osobowe przestają spełniać 
cel, w którym zostały zgromadzone lub w którym były przetwarzane, lub gdy ich przechowywanie nie jest 
już zgodne z prawem, usuwamy dane osobowe bez konieczności działania ze strony osoby, której dane 
dotyczą. 

3. W przypadkach, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, przechowujemy Państwa dane 
osobowe do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 

4. Jeśli prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych osobowych, dane zatrzymujemy do końca 
obowiązującego okresu przechowywania danych.  

VIII. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

 żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO); 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO); 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO); 

 żądania przeniesienia danych (art. 20 RODO); 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

Powyższych praw można dochodzić przekazując nam stosowne powiadomienie na adres odo-
polska@xella.com lub w innej formie.  

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jej danych 
osobowych do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO). 

IX. Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji? 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
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