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A. Ogólne
Dzikujemy za zainteresowanie nasz spók. Ochrona danych ma dla Zarzdu PORR S.A. bardzo wysoki priorytet.

Korzystanie ze stron internetowych PORR S.A. jest zasadniczo moliwe bez podawania jakichkolwiek danych

osobowych. Jeli osoba, której dane dotycz, chce skorzysta z okrelonych usug specjalnych naszej spóki za

porednictwem naszej strony internetowej, moe by konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeli przetwarzanie

danych jest konieczne, uzyskujemy zgod osoby, której dane dotycz. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa si zawsze zgodnie z ogólnym rozporzdzeniem o ochronie danych (RODO)

oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze owiadczenie o ochronie danych

osobowych nasza spóka pragnie poinformowa odwiedzajcych o treci i celu gromadzonych i przetwarzanych przez

nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotycz, s informowane za porednictwem niniejszej deklaracji o

ochronie danych o prawach przysugujcych im jako osobom, których dane dotycz. 

Jako operator tej strony internetowej PORR S.A. wdroy obszerne rodki techniczne i organizacyjne w celu

zapewnienia niezawodnej ochrony danych przetwarzanych w ramach tej strony internetowej. Niemniej jednak

transmisja danych midzy urzdzeniem kocowym uytkownika a naszym serwerem moe zasadniczo zawiera luki,

zwaszcza jeli uytkownik komunikuje si z naszym serwerem za porednictwem urzdzenia, do którego dostp maj osoby

trzecie. W razie wtpliwoci dotyczcych bezpieczestwa mona równie uzyska informacje w inny sposób, telefonicznie

lub w jednym z naszych biur. 

 

B. Definicje
Deklaracja ochrony danych PORR S.A. opiera si na postanowieniach i definicjach ogólnego rozporzdzenia o

ochronie danych (RODO). Nasza Deklaracja o ochronie danych powinna by atwa do przeczytania i zrozumienia dla

osób odwiedzajcych stron, a take dla klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewni, chcielibymy z

wyprzedzeniem wyjani stosowane terminy:
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1) Dane osobowe 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczce moliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

2) Osoba, której dane dotycz 

Osoba, której dane dotycz to kada moliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe s przetwarzane

przez administratora danych. 

3) Strona odpowiedzialna 

Stron odpowiedzialn jest spóka, która zbiera dane od osób, których dane dotycz, oraz decyduje o celach i sposobach

ich przetwarzania. 

4) Podmiot przetwarzajcy 

Podmiot przetwarzajcy dane to osoba fizyczna lub spóka uczestniczca w operacji przetwarzania danych przez

administratora. 

5) Odbiorca 

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna albo organ publiczny, któremu udostpniane s dane osobowe. 

6) Strona trzecia 

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna albo organ publiczny, który przetwarza dane osobowe na zlecenie

administratora lub podmiotu przetwarzajcego. 

7) Przetwarzanie 

Przetwarzanie to kada operacja wykonywana w odniesieniu do danych osobowych. Dotyczy to zarówno

gromadzenia, przechowywania, jak i ograniczania lub usuwania danych. 

8) Ograniczenie przetwarzania 

Ograniczenie przetwarzania oznacza zmniejszenie zakresu wykorzystania danych osobowych. 

9) Zgoda 

Zgoda to kade owiadczenie zoone przez osob fizyczn, w którym wyraa ona zgod na przetwarzanie dotyczcych jej

danych osobowych. 

10) Odwoanie 

Odwoanie odnosi si do osoby wycofujcej wobec administratora prawo do przetwarzania danych na podstawie zgody. 

11) Pseudonimizacja 

Pseudonimizacja oddziela dane od osoby, któr mona zidentyfikowa. Poczenie to mona przywróci tylko za pomoc

dodatkowych, specjalnie zabezpieczonych informacji. Proces pseudonimizacji odpowiada tzw. minimalizacji danych. 

12) Profilowanie 

Profilowanie to kady rodzaj zautomatyzowanej oceny danych osobowych.

C. Osoby odpowiedzialne
Osob odpowiedzialn w rozumieniu RODO jest: 

PORR S.A. 

Ul. Houbcowa 123 

02-854 Warszawa 

Polska 

Tel.: +48 22 266 99 00 

E-mail: datenschutz@porr.at 

Strona internetowa: www.porr.pl 

D. Gromadzenie danych
Niniejsza strona internetowa PORR S.A. zbiera przy kadym wejciu na stron szereg danych i informacji, które s

zapisywane w plikach dziennika na serwerze. Dane rejestrowane w ten sposób obejmuj: 

1) Typy i wersje przegldarek 

2) System operacyjny Twojego komputera 

3) Strona internetowa, która przekierowaa Ci do nas 

4) Strony odwiedzane na naszym serwerze internetowym 
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5) Data i godzina wizyty 

6) Twój Adres IP 

7) Twojego dostawc usug internetowych

Korzystajc z tych informacji, które s dla nas zbierane anonimowo, PORR S.A. nie próbuje wyciga adnych wniosków

na temat podmiotu danych. Dane te s jednak niezbdne do prawidowego i optymalnego wywietlania zawartoci naszej

strony internetowej oraz do przekazania wadzom niezbdnych informacji w przypadku ataku hakerów. Dane te s

zatem przetwarzane przez PORR S.A. z jednej strony do celów statystycznych, a z drugiej strony jako rodek

techniczny zapewniajcy ochron danych i bezpieczestwo informacji w zakresie tego przetwarzania i Twoich danych.

E. Rejestracja na naszej stronie internetowej
Istnieje moliwo zarejestrowania si na naszej stronie internetowej. Dane wprowadzone przez osob, której dane dotycz,

bd przetwarzane wycznie do uytku wewntrznego przez administratora danych dla jego wasnych celów. 

Podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej zapisywany jest adres IP przydzielony przez Twojego dostawc

usug internetowych oraz data i godzina rejestracji. Zasadniczo dane te nie s przekazywane osobom trzecim, chyba e

istnieje prawny obowizek ich przekazania lub przekazanie ich suy ciganiu przestpstw. 

Rejestracja umoliwia nam oferowanie Ci treci lub usug, które mog by oferowane wycznie zarejestrowanym

uytkownikom. Jako zarejestrowany uytkownik masz prawo w kadej chwili zmieni podane dane lub cakowicie usun je

z naszej bazy danych.

F. Pliki cookies
Strony internetowe PORR S.A. uywaj plików cookies - s to pliki tekstowe, które s zapisywane w systemie plików

komputera za porednictwem przegldarki internetowej. 

Pliki cookies zawieraj identyfikator ciasteczka, który jest niepowtarzalnym identyfikatorem. Umoliwiaj one PORR S.

A. odrónienie przegldarki danej osoby od innych przegldarek internetowych i indywidualne wywietlanie treci, aby

odpowiedzie na yczenia i wyniki danej osoby. 

Jednym z przykadów jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamituje pozycje, które

klient umieci w wirtualnym koszyku, za pomoc plików cookie. 

Moesz wygodnie ustawi, których plików cookie chcesz uywa w dowolnym momencie, korzystajc z naszych ustawie

plików cookie. 

Pliki cookie znajdujce si ju na komputerze uytkownika mona w kadej chwili usun za pomoc przegldarki internetowej

lub bezporednio w systemie plików. Pragniemy zaznaczy, e w przypadku dezaktywacji plików cookie zestaw funkcji

witryny moe by ograniczony.

About cookies
Cookies are small text files that are stored on your computer, tablet computer or smartphone when you visit a website

using your browser. These files do no harm and serve only to recognize the website visitor. On your next visit to the

website using the same device, the information stored in cookies may subsequently be returned either to the website

("First Party Cookie") or to another website to which the cookie belongs ("Third Party Cookie") , You can set your

browser so that the storage of cookies is generally prevented or you are asked each time whether you agree to the

setting of cookies. Once set, you can delete cookies at any time. How this works can be found in the help function of

your browser. An explanation for the browsers Firefox, Microsoft Internet Explorer and Google Chrome can be

found at this link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Required

http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.
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Technically required cookies are used to enable the technical operation of a website and make it functional for you.

The use is based on our legitimate interest to provide a technically flawless website. However, you can generally

disable the use of cookies in your browser. 

Surname Purpose Creator
Storage 
time

Domain

cookieconsent_mode
ensures the functionality and usability of the page and is used to 
track errors.

DataReporter 
GmbH

12 Monate porr.pl

cookieconsent_status
ensures the functionality and usability of the page and is used to 
track errors.

DataReporter 
GmbH

12 Monate porr.pl

ipandlanguageredirect_disableredirect
save settings and preferences of the user such as the current 
language setting.

Session porr.pl

ssm_(ID)
save settings and preferences of the user such as the current 
language setting.

Cloudflare Session porr.pl

Marketing

Marketing cookies come from external advertising companies and are used to collect information about the websites

visited by the user. A use takes place only with your consent and only as long as you have not deactivated the

respective cookie.<br />We use service providers from the USA for this purpose and you cannot assume an adequate

level of data protection. By agreeing to the use of cookies from these service providers, you also expressly consent to

the processing of your data in the USA (Art 49(1)(a) DSGVO).

Surname Purpose Creator
Storage 
time

Domain

NID
registers a unique ID that identifies and recognizes the user. Used for targeted 
advertising.

Google
www.google.
com

VISITOR_INFO1_LIVE
registers a unique ID that identifies and recognizes the user. Used for targeted 
advertising.

YouTube 6 Monate youtube.com

YSC
registers a unique ID that identifies and recognizes the user. Used for targeted 
advertising.

YouTube Session youtube.com

G. Zapisanie si do naszego newslettera
Na naszej stronie internetowej uytkownicy maj moliwo zapisania si do naszego newslettera. W regularnych odstpach

czasu informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych za pomoc biuletynów lub aktualizacji informacji o

naszych ofertach. Po dokonaniu rejestracji na zarejestrowany adres e-mail wysyana jest wiadomo potwierdzajca przy

uyciu metody double opt-in. Ta wiadomo e-mail z potwierdzeniem suy upewnieniu si, e jako waciciel adresu e-mail,

rzeczywicie zezwolie na otrzymywanie newslettera i wyrazili na to zgod zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Zapisujc si do newslettera na naszej stronie internetowej, zapisywany jest Twój adres e-mail, adres IP przypisany

przez dostawc usug internetowych oraz data i godzina rejestracji. Zasadniczo dane te nie s przekazywane osobom

trzecim, chyba e istnieje prawny obowizek ich przekazania lub przekazanie ich suy ciganiu przestpstw. 

Wysyane wiadomoci zawieraj piksel ledzcy, który pomaga nam odnotowa pomylne otrzymanie i otwarcie wysanych

wiadomoci oraz dziaa w oparciu o nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszej oferty. 

Mona unikn wywoywania piksela ledzcego, jeli nie bdzie si wczytywa grafiki z wysanego maila, a jedynie wywoywa

wersj tekstow. 

Z przyczyn technicznych nie mona oddzieli odbioru naszych wiadomoci od wysania piksela ledzcego. 

Piksel ledzcy gromadzi nastpujce dane: 

- Email 

- Dane kontaktowe 



Porr Bau GmbH

23. 05. 2023 19:48 5 / 12

- Dane techniczne urzdzenia 

- Adres IP 

- Znacznik czasu wywoania

Oczywicie w kadej chwili mona zrezygnowa z otrzymywania naszego biuletynu, co spowoduje natychmiastowe

usunicie Twoich danych w celu ich przetwarzania. Niezbdne informacje oraz link umoliwiajcy rezygnacj z

subskrypcji znajduj si na kocu kadego e-maila.

H. Wysyanie publikacji
Nasze publikacje (czasopismo i gazeta elektroniczna) koncentruj si na projektach krajowych i midzynarodowych oraz

na wymianie wiedzy i dowiadcze ze wszystkich dziedzin brany budowlanej. 

Publikacje dostarczaj czytelnikom caociowego spojrzenia na zoone wyzwania i innowacyjne rozwizania w caym

acuchu wartoci brany budowlanej. Kolejna cecha szczególna: Artykuy s pisane przez naszych ekspertów. 

Aby wysa aktualn publikacj, musimy przetworzy imi i nazwisko, adres oraz - w przypadku dostawy elektronicznej -

adres e-mail odbiorcy. 

Podstaw prawn jest Twoja zgoda lub nasz uzasadniony interes polegajcy na informowaniu odbiorców o aktualnych

tematach z brany budowlanej. Jeeli nie yczysz sobie otrzymywania naszych publikacji w przyszoci, prosimy o

poinformowanie nas na adres datenschutz@porr.at lub listownie na adres podany w punkcie C. W takim przypadku

usuniemy Twoje dane kontaktowe z tego przetwarzania i zaprzestania dalszego wysyania.

I. Wykonywanie zdj i nagra wideo podczas imprez
W trakcie naszych imprez robimy zdjcia i nagrywamy filmy, które s nastpnie wykorzystywane do publikacji na

stronach internetowych, w kanaach mediów spoecznociowych, a take w naszych publikacjach i innych mediach

drukowanych. Naszym celem jest promowanie naszych produktów i wydarze, jak równie samej spóki, oraz

podnoszenie wiadomoci w brany budowlanej. 

Podstaw prawn jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz §§ 12 i 13 austriackiego

rozporzdzenia o ochronie danych: Public relations i prezentacja dziaa podmiotu odpowiedzialnego. 

Jeli nie wyraasz zgody na bycie fotografowanym lub filmowanym podczas naszych imprez, prosz skontaktowa si z

przedstawicielem naszej spóki podczas imprezy. 

Starannie wywaylimy interesy osób, których dane dotycz, oraz naszej spóki w zwizku z tym przetwarzaniem i

jestemy przekonani, e nie naruszamy adnych praw osób, których dane dotycz. Oczywicie nadal przysuguje prawo do

sprzeciwu wobec przetwarzania wykonanych zdj i nagra wideo. W tym celu naley po prostu wysa wiadomo e-mail z

krótkim opisem zastrzee na adres datenschutz@porr.at. 

J. Moliwo kontaktu przez stron internetow
Ze wzgldu na wymogi prawne nasza strona internetowa zawiera informacje umoliwiajce nieskomplikowany kontakt

z PORR S.A. Jeli skontaktujesz si z nami za porednictwem poczty elektronicznej, podane przez Ciebie dane zostan

automatycznie zapisane i wykorzystane wycznie w celu udzielenia odpowiedzi na kontakt. 

Jeli korzystasz z formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych, gromadzimy nastpujce dane: 

- Imi i nazwisko 

- Adres e-mail 

- Numer telefonu 

- Nazwa firmy 

- Twoja wiadomo osobista  

Podajc swoje dane, wyraasz równie zgod na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
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O ile z odpowiedzi nie wynikaj inne cele, o których poinformujemy Ci osobno, wprowadzone dane zostan usunite po

udzieleniu odpowiedzi lub rozpatrzeniu Twojego wniosku.

K. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych 
osobowych
PORR S.A. przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotycz, tylko przez okres, który jest

niezbdny do osignicia celu przechowywania lub który zosta przewidziany przez wymogi prawne. 

Jeli cel lub podstawa prawna przetwarzania przestanie obowizywa, dane osobowe zostan zablokowane lub usunite

zgodnie z prawem na podstawie naszych procesów.

L. Prawa osób, których dane dotycz
Przetwarzanie danych osobowych na mocy RODO wie si z szerokim zakresem praw osób, których dane dotycz.

Poniej znajduje si przybliona lista tych praw: 

1) Prawo do informacji 

Kada osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie uzyska od administratora danych informacje na

temat przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopi tych danych. 

2) Prawo do sprostowania 

Kada osoba, której dane dotycz, ma prawo zada poprawienia lub uzupenienia bez zbdnej zwoki niecisych danych

osobowych jej dotyczcych. 

3) Prawo do usunicia danych 

Kada osoba, której dane dotycz, ma prawo do uzyskania od administratora usunicia dotyczcych jej danych

osobowych, jeeli 

- cele przetwarzania przestay istnie 

- podstawa prawna przetwarzania danych przestaa istnie (wyganicie umowy, wycofanie zgody). 

W kadej chwili moesz skontaktowa si z pracownikiem – w szczególnoci drog elektroniczn pod adresem

datenschutz@porr.at – w celu usunicia przechowywanych u nas Twoich danych. 

4) Prawo do ogranicze 

Kada osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do uzyskania od administratora

ograniczenia przetwarzania, jeeli 

- cele przetwarzania przestay istnie 

- podstawa prawna przetwarzania danych przestaa istnie (wyganicie umowy, wycofanie zgody). 

W kadej chwili moesz skontaktowa si z pracownikiem – w szczególnoci drog elektroniczn pod adresem

datenschutz@porr.at – w celu ograniczenia przechowywanych przez nas Twoich danych 

5) Prawo do przenoszenia danych 

Kada osoba, której dane dotycz, ma prawo otrzyma swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie

uywanym formacie nadajcym si do odczytu maszynowego lub przekaza je innemu administratorowi bez przeszkód ze

strony administratora, jeli przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody lub umowy i odbywa si drog elektroniczn. 

W kadej chwili moesz skontaktowa si z pracownikiem – w szczególnoci drog elektroniczn pod adresem

datenschutz@porr.at – w celu przeniesienia przechowywanych u nas Twoich danych. 

6) Prawo do sprzeciwu 

Kada osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych, które odbywa si na podstawie uzasadnionego interesu. W

przypadku sprzeciwu PORR S.A. nie bdzie ju przetwarza danych osobowych, chyba e bdziemy w stanie wykaza

istotne powody przetwarzania, które przewaaj nad interesami, prawami i wolnociami osoby, której dane dotycz, lub

w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszcze prawnych. 

Aby skorzysta z prawa do sprzeciwu, moesz w kadej chwili skontaktowa si z pracownikiem - w szczególnoci drog

elektroniczn pod adresem datenschutz@porr.at. 

7) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie 
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Jako odpowiedzialna spóka nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 

8) Prawo do cofnicia owiadczenia o wyraeniu zgody 

Kada osoba, której dane dotycz, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie. 

Aby skorzysta z prawa do odwoania, moesz w kadej chwili skontaktowa si z dowolnym pracownikiem – w

szczególnoci drog elektroniczn pod adresem datenschutz@porr.at. 

9) Prawo do zoenia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo do zoenia skargi do waciwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeli uwaasz, e

przetwarzanie danych osobowych dotyczcych Ciebie narusza przepisy RODO. 

Z Urzdem Ochrony Danych Osobowych mona si skontaktowa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

M. Ochrona danych podczas skadania poda o 
prac i procesu aplikacji
PORR S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu rozpatrzenia wniosku. Przetwarzanie

danych moe odbywa si równie drog elektroniczn. Dotyczy to w szczególnoci sytuacji, gdy kandydat skada

odpowiednie dokumenty aplikacyjne drog elektroniczn, na przykad poczt elektroniczn lub za porednictwem strony

powiconej karierze zawodowej porr-group.com/en/career/. Jeeli PORR S.A. zawrze z kandydatem umow o

wiadczenie usug, przekazane dane s przechowywane w celu realizacji stosunku pracy. Jeeli PORR S.A. nie zawrze z

wnioskodawc umowy o wiadczenie usug, jego dokumenty zostan automatycznie usunite nie póniej ni trzynacie

miesicy po otrzymaniu wniosku, o ile usuniciu nie sprzeciwiaj si inne uzasadnione interesy PORR S.A. lub zgoda

wnioskodawcy na dalsze przetwarzanie. 

Jeli wnioskodawca skorzysta z prawa do usunicia danych, mona je usun ju po siedmiu miesicach. 

Jeli Twoje zgoszenie nie dotyczy konkretnego stanowiska na stronie kariery (aplikacja spontaniczna), Twoje dane

mog zosta przekazane spóce Grupy PORR w ramach wzajemnego uzasadnionego interesu zgodnie z Twoimi

kwalifikacjami.

Jakie dane s gromadzone? 

W celu automatycznego przetworzenia Twojego wniosku bd gromadzone i przetwarzane nastpujce dane: 

1) Imi, nazwisko, e-mail oraz, jeli dotyczy, take adres/miejscowo, data urodzenia, tytu, numer telefonu, obywatelstwo 

2) Dodatkowe pytania w zalenoci od danego ogoszenia (np. prawo jazdy) 

3) Curriculum vitae 

4) Dowiadczenie zawodowe i wyksztacenie 

5) Umiejtnoci (np. Photoshop, MS Office) 

6) Zdjcie zgoszeniowe 

7) Kwalifikacje, nagrody i umiejtnoci jzykowe 

8) List motywacyjny 

9) Pliki i dokumenty przesyane przez Ciebie, jeli dotyczy.

N. Dalsze przetwarzanie danych w ramach strony 
gównej

1. Polityka prywatnoci dotyczca wykorzystania i stosowania 
Google Analytics (z funkcj anonimizacji)

Nasza witryna internetowa korzysta z „Google Analytics”, usugi analizy ogldalnoci stron internetowych udostpnianej

przez Google Ireland Limited z siedzib pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które s przechowywane na Twoim komputerze i umoliwiaj analiz

korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak
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typ/wersja przegldarki, uywany system operacyjny, adres URL odsyacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP

oraz czas dania serwera s zazwyczaj przesyane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach

Zjednoczonych. 

Informacje te s wykorzystywane do przeprowadzania analiz dotyczcych korzystania z Internetu i witryny, takich jak

anonimowe oceny i grafiki dotyczce odson i wizyt. Dane te s przetwarzane wycznie w celu badania rynku,

optymalizacji witryny internetowej oraz wiadczenia innych usug zwizanych z korzystaniem z Internetu. Informacje te

mog by równie przekazywane osobom trzecim, jeli wymagaj tego przepisy prawa lub jeli osoby trzecie przetwarzaj

dane w naszym imieniu. W adnym wypadku Twój adres IP nie bdzie czony z innymi danymi Google. Adresy IP s

anonimowe, co uniemoliwia ich przypisanie (maskowanie adresów IP). 

Moesz zapobiec instalacji plików cookie, wybierajc odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu swojej przegldarki;

ponadto mona zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i zwizanych z korzystaniem z witryny

przez uytkownika (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierajc i instalujc dodatkowe

narzdzia do przegldarki google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

Ustawiany jest plik cookie opt-out, który zapobiega przyszemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania

tej witryny. Plik cookie opt-out jest wany tylko w tej przegldarce i tylko na naszej stronie internetowej i jest

przechowywany na Twoim urzdzeniu. W przypadku usunicia plików cookie w tej przegldarce, naley ponownie

ustawi plik cookie opt-out. 

Dalsze informacje na temat ochrony danych w zwizku z Google Analytics mona znale na przykad w pomocy Google

Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spóka macierzysta Google Analytics jest spók amerykask. ETS uwaa, e USA nie zapewniaj odpowiedniego poziomu

ochrony danych. Krytykuje fakt, e dostp wadz amerykaskich nie jest ograniczony prawnie, nie istniej adne

zezwolenia sdowe, a obywatele UE nie maj skutecznych rodków odwoawczych.Wyraajc zgod na korzystanie z

plików cookie pochodzcych od tych dostawców, wyraasz równie zgod na przetwarzanie swoich danych w USA (art.

49 ust. 1 lit. a RODO).

2. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania LinkedIna

Na naszej stronie internetowej znajduj si wtyczki sieci spoecznociowej LinkedIn lub LinkedIn Corporation, 2029

Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn mona rozpozna po odpowiednim

logo lub przycisku „Pole”. Naley pamita, e podczas korzystania z przycisku nawizywane jest poczenie midzy

przegldark internetow uytkownika a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informacj, e nasza strona

internetowa zostaa odwiedzona z Twoim adresem IP. Jeli klikniesz przycisk Pole „LinkedIn” i jednoczenie jeste

zalogowany na swoim koncie LinkedIn, masz moliwo umieszczenia linku do treci z naszej strony internetowej na

swojej stronie profilowej LinkedIn. 

W ten sposób umoliwiasz LinkedIn przypisanie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej do Ciebie lub Twojego

konta uytkownika. Naley pamita, e nie posiadamy adnej wiedzy na temat treci przesyanych danych i ich

wykorzystania przez LinkedIn. 

Aby uzyska wicej informacji na temat gromadzenia danych i moliwoci prawnych oraz opcji ustawie, naley

skontaktowa si z serwisem LinkedIn. S one udostpniane dla Ciebie 

na  www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary. 

LinkedIn Insight Tag: 

LinkedIn Insight Tag to kod JavaScript, który zosta osadzony na naszych stronach internetowych. Jest to narzdzie do

ledzenia, które przechwytuje i analizuje uytkowników LinkedIn w naszej witrynie. Daje nam to wgld w grup

docelow, atrakcyjno naszych ofert i skuteczno kampanii reklamowych na LinkedIn. 

LinkedIn Tag umieszcza w przegldarce osoby odwiedzajcej stron internetow plik cookie, za porednictwem którego

gromadzone s nastpujce dane: 

- URL 

- Adres URL odsyajcego 

- Specyfikacja Twojego urzdzenia 

- Waciwoci Twojej przegldarki internetowej 

- Twój adres IP



Porr Bau GmbH

23. 05. 2023 19:48 9 / 12

LinkedIn kojarzy te informacje z Twoim kontem LinkedIn, jeli jeste zalogowany, ale anonimizuje dane zebrane za

pomoc pliku cookie po 7 dniach i usuwa je cakowicie po 90 dniach. 

W wyniku ani w celu przetwarzania danych nie otrzymujemy adnych danych osobowych osób odwiedzajcych witryn.

Zamiast tego otrzymujemy raport o podziale demograficznym osób odwiedzajcych witryn oraz o skutecznoci

naszych reklam na LinkedIn. 

LinkedIn jest spók amerykask. ETS uwaa, e USA nie zapewniaj odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje

fakt, e dostp wadz amerykaskich nie jest ograniczony prawnie, nie istniej adne zezwolenia sdowe, a obywatele UE

nie maj skutecznych rodków odwoawczych. Wyraajc zgod na korzystanie z plików cookie pochodzcych od tych

dostawców, wyraasz równie zgod na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

3. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania Shariffa

PORR S.A. zintegrowa na tej stronie komponent Shariff. Komponent Shariff udostpnia przyciski mediów

spoecznociowych, które s zgodne z zasadami ochrony prywatnoci. Shariff zosta opracowany dla niemieckiego

magazynu komputerowego c't i jest publikowany za porednictwem serwisu GitHub, Inc. 

Twórc tego komponentu jest spóka GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA. 

Zazwyczaj rozwizania w zakresie przycisków dostarczane przez sieci spoecznociowe przekazuj dane osobowe do

odpowiedniej sieci spoecznociowej ju w momencie, gdy uytkownik odwiedza stron internetow, na której

zintegrowano przycisk spoecznociowy. Dziki zastosowaniu komponentu Shariff dane osobowe s przesyane do sieci

spoecznociowych tylko wtedy, gdy odwiedzajcy stron aktywnie kliknie jeden z przycisków mediów

spoecznociowych. Wicej informacji na temat komponentu Shariff mona znale w magazynie komputerowym c't pod

adresem www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media. 

Celem uycia komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzajcych nasz witryn, a jednoczenie

umoliwienie nam zintegrowania na tej witrynie przycisku dla sieci spoecznociowych.

4. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania Twittera

Strona internetowa PORR S.A. zawiera funkcje Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA

94107, USA („Twitter”). Podczas korzystania z serwisu Twitter, a w szczególnoci z funkcji „Retweet”, Twitter czy

Twoje konto z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Informacje te s przekazywane innym

uytkownikom Twittera, w szczególnoci Twoim obserwatorom. W ten sposób odbywa si równie przesyanie danych do

serwisu Twitter. Jako dostawca naszej strony internetowej nie jestemy informowani przez Twittera o treci

przesyanych danych ani o sposobie ich wykorzystania. Wicej informacji mona uzyska pod nastpujcym

linkiem:  twitter.com/en/privacy. 

Pamitaj jednak, e masz moliwo zmiany swoich ustawie prywatnoci na Twitterze w ustawieniach swojego konta na

twitter.com/account/settings. 

Twitter jest spók amerykask. ETS uwaa, e USA nie zapewniaj odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje

fakt, e dostp wadz amerykaskich nie jest ograniczony prawnie, nie istniej adne zezwolenia sdowe, a obywatele UE

nie maj skutecznych rodków odwoawczych. Wyraajc zgod na korzystanie z plików cookie pochodzcych od tych

dostawców, wyraasz równie zgod na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

5. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania XINGa

Ta witryna internetowa korzysta z przycisku „Udostpnij” XINGa. Dlatego podczas korzystania z tego przycisku za

porednictwem przegldarki internetowej nawizywane jest poczenie z serwerami spóki XING AG, Gänsemarkt 43,

20354 Hamburg, Niemcy. To zapewnia funkcje dzielone (np. wywietla warto licznika). Twoje dane osobowe

zwizane z wywoaniem tej strony internetowej nie s przechowywane w ramach tego procesu. W szczególnoci XING

nie przechowuje adnych adresów IP. Nie ocenia si równie Twojego zachowania w trakcie korzystania z systemu. Z

aktualnymi informacjami na temat ochrony danych w zwizku z przyciskiem „Udostpnij” oraz innymi istotnymi

informacjami w tym zakresie mona zapozna si na stronie www.xing.com/app/share.

6. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania YouTube’a
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Ta witryna zawiera co najmniej jedn wtyczk z serwisu YouTube. Spók prowadzc YouTube jest YouTube, LLC, 901

Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spók zalen spóki Google Inc, 1600 Amphitheatre

Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Z chwil wejcia na stron naszej witryny wyposaon we wtyczk YouTube nawizywane jest poczenie z serwerami

YouTube. W ten sposób serwer YouTube jest informowany, któr konkretnie stron naszej oferty internetowej

odwiedzie. Ponadto, jeli jeste zalogowany na swoim koncie YouTube, umoliwiasz YouTube przypisanie swoich

zachowa zwizanych z surfowaniem bezporednio do profilu osobistego. Moesz wyczy tak moliwo przypisania danych,

wylogowujc si ze swojego konta przed odwiedzeniem naszych witryn. 

Aby uzyska wicej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych przez YouTube, zapoznaj si z

uwagami dotyczcymi prywatnoci w polityce prywatnoci opublikowanej przez YouTube, któr mona wywietli pod

adresem: policies.google.com/privacy 

YouTube jest spók amerykask. ETS uwaa, e USA nie zapewniaj odpowiedniego poziomu ochrony danych. Krytykuje

fakt, e dostp wadz amerykaskich nie jest ograniczony prawnie, nie istniej adne zezwolenia sdowe, a obywatele UE

nie maj skutecznych rodków odwoawczych. Wyraajc zgod na korzystanie z plików cookie pochodzcych od tych

dostawców, wyraasz równie zgod na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

7. WebCare

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie plików cookie na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych, uywamy banera plików cookie DataReporter WebCare. Jest to usuga wiadczona przez

DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Austria („DataReporter”). 

Wicej informacji na temat tej spóki mona znale na stronie www.datareporter.eu. Baner cookie rejestruje i

przechowuje zgod danego uytkownika naszej witryny na korzystanie z plików cookie. Nasz baner plików cookie

gwarantuje, e statystyczne i marketingowe pliki cookie s ustawiane tylko wtedy, gdy uytkownik wyrazi wyran zgod

na ich wykorzystanie. 

W tym celu przechowujemy informacje o zakresie, w jakim uytkownik potwierdzi zgod na korzystanie z plików

cookie. Decyzj uytkownika mona w kadej chwili odwoa, uzyskujc dostp do ustawie plików cookie i zarzdzajc

owiadczeniem o wyraeniu zgody. Istniejce pliki cookie s usuwane po cofniciu zgody. Plik cookie jest równie

ustawiany w celu przechowywania informacji o statusie zgody uytkownika, o której mowa w szczegóach pliku

cookie. Ponadto adres IP danego uytkownika jest przekazywany do serwerów DataReporter w momencie wywoania

tej usugi. Adres IP nie jest przechowywany ani kojarzony z adnymi innymi danymi uytkownika, jest on

wykorzystywany wycznie do prawidowego wykonania usugi. Wykorzystanie powyszych danych wynika zatem z

naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zgodne z prawem zaprojektowanie naszej strony internetowej zgodnie z

art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Wicej informacji mona znale w polityce prywatnoci DataReporter pod adresem https://www.datareporter.eu

(po niemiecku). Zachcamy do wysyania zapyta dotyczcych tej usugi na office@datareporter.eu. /datenschutz

8. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania whatchado

PORR S.A. zintegrowa na tej stronie komponenty whatchado. whatchado jest platform kariery, która czy

odpowiednich kandydatów z firmami. 

Spók operacyjn whatchado jest whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wiede, Austria. 

Za kadym razem, gdy wywoywana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsugiwana przez osob

odpowiedzialn, na której zintegrowano stron whatchado (strony internetowe i filmy), komponent whatchado

automatycznie powoduje, e przegldarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotycz, pobiera

reprezentacj odpowiedniego komponentu whatchado. Wicej informacji na temat whatchado mona znale na stronie

www.watchado.com/de/ueber-uns. W ramach tej procedury technicznej, whatchado otrzymuje informacje o tym, któr

konkretnie podstron naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotycz. 

Jeli osoba, której dane dotycz, jest jednoczenie zalogowana w whatchado, whatchado rozpoznaje, któr konkretnie

podstron naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotycz, podczas wywoywania podstrony zawierajcej

wideo whatchado. Informacje te s zbierane przez whatchado i przypisywane do odpowiedniego konta whatchado

osoby, której dane dotycz. 

https://www.datareporter.eu/datenschutz
https://www.datareporter.eu/datenschutz
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Whatchado zawsze otrzymuje informacj za porednictwem komponentu, e osoba, której dane dotycz, odwiedzia nasz

stron internetow, jeli osoba ta jest jednoczenie zalogowana w whatchado w momencie wywoania naszej strony;

dzieje si to niezalenie od tego, czy osoba, której dane dotycz, kliknie na video whatchado, czy nie. Jeli osoba, której

dane dotycz, nie chce, aby te informacje byy przekazywane do whatchado, moe zapobiec ich przekazywaniu,

wylogowujc si ze swojego konta w whatchado przed wejciem na nasz stron internetow. 

Polityka prywatnoci opublikowana przez whatchado, która jest dostpna pod adresem www.whatchado.com, zawiera

informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez whatchado. 

Integracja whatchado opiera si na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest obsadzanie wolnych stanowisk

zmotywowanymi i zainteresowanymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania kunununu

PORR S.A. zintegrowa na tej stronie komponenty kununu. kununu jest obecnie najwiksz platform oceny

pracodawców w Europie z ponad 2,4 mln ocen dla ponad 650 000 firm. Spók operacyjn kununu jest kununu GmbH,

jednostka zalena XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy kadym wywoaniu poszczególnych

stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez PORR S.A., na których zintegrowano komponent kununu,

przegldarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotycz, jest automatycznie aktywowana

przez odpowiedni komponent kunu, aby pobra z kunununu reprezentacj odpowiedniego komponentu kunu. W

ramach tej procedury technicznej kunununu otrzymuje informacje o tym, któr konkretnie podstron naszej witryny

internetowej odwiedza osoba, której dane dotycz. 

Jeeli osoba, której dane dotycz, jest jednoczenie zalogowana w serwisie kunununu, serwis kununu rozpoznaje, któr

konkretnie podstron naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotycz, za kadym razem, gdy osoba ta

wchodzi na nasz witryn internetow, i przez cay czas pobytu na niej. Informacje te s gromadzone przez komponent

kunununu i przypisywane przez kunununu do odpowiedniego konta kunununu osoby, której dane dotycz. Jeli osoba,

której dane dotycz, aktywuje jeden z przycisków zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykad przycisk

„Oce pracodawc”, kunununu przypisuje t informacj do osobistego konta uytkownika kunununu osoby, której dane

dotycz, i przechowuje j. 

kunununu za porednictwem komponentu kunununu zawsze otrzymuje informacj, e osoba, której dane dotycz,

odwiedzia nasz stron internetow, jeeli osoba, której dane dotycz, jest zalogowana w kununu w tym samym czasie, w

którym wywouje nasz stron internetow; dzieje si tak niezalenie od tego, czy osoba, której dane dotycz, kliknie

komponent kunununu, czy nie. Jeeli osoba, której dane dotycz, nie chce, aby te informacje byy przekazywane do

kunununu, moe zapobiec ich przekazywaniu, wylogowujc si ze swojego konta w kunununu przed wejciem na nasz

stron internetow. 

Opublikowane zasady ochrony prywatnoci obowizujce w kunununu, dostpne pod adresem privacy.xing.com/de

/datenschutzerklaerung, zawieraj informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych

osobowych przez kunununu. 

Integracja kununu opiera si na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest przejrzysta prezentacja zadowolenia

pracowników w Grupie PORR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

10. Polityka prywatnoci dotyczca uywania i stosowania Facebook 
i Instagram

Instagram to serwis spoecznociowy prowadzony przez spók Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA

94304, USA) („Facebook”) w celu udostpniania zdj i filmów. Uytkownicy mog ledzi innych uytkowników w

serwisie, publikowa zdjcia i filmy, a take „polubi” materiay innych uytkowników i komentowa je. Korzystamy z

Instagrama, aby informowa o usugach, wydarzeniach i ofertach Grupy PORR, informowa klientów, osoby

zainteresowane, pracowników i kandydatów poprzez dostarczanie im interesujcych treci oraz w celu nawizania

trwaych relacji. 

Podczas korzystania z serwisu Instagram zbierane s nastpujce dane: 

- Adres e-mail 

- Numer telefonu 

- Adres IP 
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- Specyfikacja urzdzenia 

- System operacyjny 

- Informacje z ksiki adresowej uytkownika Instagrama, jeli na to pozwala

Instagram wykorzystuje te dane dla swojej sieci reklamowej, dostawców innych usug i wyszukiwarek. 

Instagram udostpnia nam tak zwane „Page insights” dotyczce osób odwiedzajcych nasz firmow witryn internetow na

Instagramie, a tym samym ustanawia wspóln odpowiedzialno zgodnie z art. 26 RODO. „Page insights” to statystyki

strony dotyczce liczby „polubie”, zasigu postów i innych tematów, które wykorzystujemy gównie w sposób

anonimowy. Szczegóy dotyczce tej wspólnej odpowiedzialnoci mona znale pod adresem: www.facebook.com/legal

/terms/page_controller_addendum 

Umowa ta stanowi, e Facebook ponosi gówn odpowiedzialno za przetwarzanie danych. Jeli jednak masz zastrzeenia

dotyczce bezpieczestwa na naszej stronie na Instagramie, moesz w kadej chwili skontaktowa si z nami pod adresem

kontaktowym dotyczcym prywatnoci, a my przekaemy Twoj prob do Facebooka. 

Poniewa Facebook jest globaln sieci spoecznociow, nie mamy wpywu na aspekty techniczne i organizacyjne i

moemy jedynie wpywa na treci dotyczce wygldu i wydarze PORR S.A. 

Sie spoecznociowa to miejsce spotka spoecznych w Internecie, spoeczno internetowa, która zasadniczo umoliwia

uytkownikom komunikowanie si ze sob i interakcj w przestrzeni wirtualnej. Sie spoecznociowa moe suy jako

platforma wymiany opinii i dowiadcze lub umoliwia spoecznoci internetowej przekazywanie informacji osobistych

lub biznesowych. Facebook umoliwia uytkownikom sieci spoecznociowej m.in. tworzenie prywatnych profili,

przesyanie zdj i nawizywanie kontaktów za pomoc prób do znajomych. 

Europejskim partnerem umownym Facebooka w zakresie wiadczenia usug jest Facebook Ireland Ltd,4 Grand Canal

Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 

Facebook Inc. jest spók amerykask. ETS uwaa, e USA nie zapewniaj odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Krytykuje fakt, e dostp wadz amerykaskich nie jest ograniczony prawnie, nie istniej adne zezwolenia sdowe, a

obywatele UE nie maj skutecznych rodków odwoawczych. Wyraajc zgod na korzystanie z plików cookie

pochodzcych od tych dostawców, wyraasz równie zgod na przetwarzanie swoich danych w USA (art. 49 ust. 1 lit. a

RODO).

O. Przekazywanie danych
PORR S.A. moe zleci przekazanie Twoich danych kontaktowych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzajcym, na

przykad dostawcy usug IT, który równie bdzie wykorzystywa dane osobowe wycznie do uytku wewntrznego,

przypisywanego PORR S.A. jako podmiotowi odpowiedzialnemu. 

Ze wszystkimi potencjalnymi podmiotami przetwarzajcymi mamy podpisane umowy, które zapewniaj przestrzeganie

przepisów RODO równie przez tych usugodawców. 

Otrzymane przez nas prawa osób, których dane dotycz, s równie przekazywane odbiorcom danych w celu ich

realizacji zgodnie z art. 19 RODO, tak aby prawa te mogy by realizowane równie tam. 

P. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej jest uzasadniony interes polegajcy

na dostarczaniu Twoich informacji o naszych produktach i usugach lub pozyskiwaniu Ciebie jako klienta w

przyszoci, np. w ramach dziaa poprzedzajcych zawarcie umowy lub w celu realizacji umowy z Tob jako podmiotem

danych, jeli istnieje zamówienie, dla którego konieczna jest dostawa towarów. W zwizku z tym podstaw prawn moe

sta si obowizek zatrzymywania danych lub przedstawiania ich wadzom. 

W przypadku wszystkich innych procesów przetwarzania danych, takich jak wysyanie biuletynów, uzyskujemy Twoj

zgod, któr mona w kadej chwili cofn.
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