
KLAUZULE INFORMACYJNE 

 
1) Administratorem danych osobowych jest firma AZN Wojciech Sidor z siedzibą  

w Lublinie, przy ul. Żelazowej Woli 11/34, NIP: 7121525656, REGON 430919598,  

zwany dalej „Administratorem”. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Wojciech Sidor, adres email: 

wojciechsidor@wp.pl. 

3) Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym 

dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 

których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są 

przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem 

celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane 

oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 

 

1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

 
1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: 

Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku 

umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na zawarciu 

i wykonaniu Umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku  przy ul. Langiewicza 26 

w Lublinie oraz usługi administrowania ww. budynkiem. 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):  

a) odnośnie najemców: 

imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres 

(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) nr Pesel, nazwa 

uczelni na której studiuje Usługobiorca. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy 

prawa, Administrator może wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, 

np. NIP. 

b) odnośnie Współwłaścicieli nieruchomości: 

imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres 

(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) nr Pesel,nr 

lokalu, wielkość przypadającego udziału, nr rachunku bankowego. W przypadku, gdy 

wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania danych 

wymaganych przez te przepisy, np. NIP. 

 

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

 



1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek 

niepodanie  danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy najmu skutkuje 

odmową zawarcia tejże umowy.  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność 

realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną. 

3. Podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO), a w 

szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, 

rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na 

podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed 

nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 

ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw 

 

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU 

GOSPODARCZEGO 

 

 Nie przekazujemy danych poza granice naszego kraju. 

 

4. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 

 

Nie zbieramy informacji za pomocą plików cookies  

 

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI I SWOICH DANYCH ORAZ ICH 

POPRAWIANIA 

 

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy 

przetwarzania danych osobowych, tj. na czas trwania umowy, a także na czas trwania 

obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych oraz do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń 

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez 

przesłanie stosownej wiadomości pocztą na adres Administratora. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych 

uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, 

których dane dotyczą. 

 


