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Zasadnicza treść uzgodnień 
 
Uprzejmie informujemy, że pomiędzy: 
 

Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000287883, posługująca się numerem NIP 676-235-6224,  
zwaną dalej „Współadministratorem 1” 
 

Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, 
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.17.979,PLIK 139 I N, 
T.2.676, KSIĘGA 2.009, SEKCJA III, 
zwaną dalej „Współadministratorem 2” 
 

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288135, posługująca się numerem NIP 6762355756,  
zwaną dalej „Współadministratorem 3” 
 

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000287686, posługująca się numerem NIP 6762356201,  
zwaną dalej „Współadministratorem 4” 
 

Aldesa Polska Diamante Plaza sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261118, posługująca się numerem NIP 6792900715 ,  
zwaną dalej „Współadministratorem 5” 
 

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 
28042 Madryt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.39.247, 
PLIK 75 i NN, T.4.959, KSIĘGA 4.121, SEKCJA III,  
zwaną dalej „Współadministratorem 6” 
 

została zawarta umowa o współadministrowanie Twoimi danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych 
podmiotów przetwarza Twoje dane osobowe w uzgodnionym zakresie.  
 
Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za: 
I. pozyskanie zgód stanowiących podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych; 
II. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Ciebie; 
III. wykonywanie przysługujących Ci praw; 
IV. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, 

poufności i dostępności Twoich danych osobowych; 
V. powierzanie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Współadministratorów podmiotom 

przetwarzającym; 
VI. obsługę prób naruszeń oraz naruszeń ochrony danych; 
VII. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych. 
 
Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za: 

 stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, 
poufności i dostępności ww. danych; 
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Współadministrator 3 jest odpowiedzialny za: 

 stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, 
poufności i dostępności ww. danych; 

 
Współadministrator 4 jest odpowiedzialny za: 

 stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, 
poufności i dostępności ww. danych; 
 

Współadministrator 5 jest odpowiedzialny za: 

 stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, 
poufności i dostępności ww. danych; 
 

Współadministrator 6 jest odpowiedzialny za: 

 stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, 
poufności i dostępności ww. danych; 

 
Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze współadministratorów odpowiada wobec Ciebie 
tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.  
 
Swoje prawa związane z Twoimi danymi osobowymi możesz zrealizować poprzez zgłoszenie żądania 
wykonania przysługującego Ci prawa do Współadministratora 1. Aby ułatwić Ci wykonanie praw, 
wyznaczyliśmy punkt kontaktowy — punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych wyznaczony 
przez Współadministratora 1, dostępny pod adresem e-mail: rodo@aldesa.pl 
 
Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, możesz zrealizować swoje prawa 
wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Twoje żądanie do właściwego podmiotu).  
 

 

 

 

 


