KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z art. 13 ust 1 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu wykorzystywania Państwa
danych (art. 7 ust. 4) jest: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie
Spółka z o. o., ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin – reprezentowane przez Prezesa Zarządu
Konrada Wilkanowicza (zwane dalej MTBS).
2. Administrator

powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

M CONSULTING sp. z o. o. z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 14,
inspektor@kiodo.pl)
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi
przepisami, w następujących celach:

 Realizowania umowy najmu lokalu, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 ), lit c)RODO),
 Realizowania obowiązków prawnych przez MTBS w Gostyninie Spółka z o. o. (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. f) RODO),
 Wewnętrznych celów administracyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f) RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 Pani/ Pana dane osobowe
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, m. in.:

 Ministerstwu Finansów,
 Organom ścigania i dochodzenia,
 Innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
 Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z MTBS
w Gostyninie, Spółka z o. o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 1 ust. 1
lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pani/Pan ma prawo do:

 Dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia;
 Do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
zawarcia i realizacji umowy najmu.

