Informacja administratora danych osobowych
Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO) Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. informuję, że na dzień
zawarcia umowy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2, 32-620
Brzeszcze, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000051042, REGON: 272128545.
2. Do ochrony Pani/Pana danych osobowych został wyznaczony przez nas Inspektor, z którym można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@nsm.brzeszcze.pl, lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b oraz
art. 6 ust 1 lit f RODO i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy najmu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Administratorowi lokalu tj……............….. Spółka
z o.o. oraz Zarządcy budynku.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),
c) prawo żądania do ich usunięcia (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji niniejszej
umowy najmu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10. Aktualne informacje dotyczące danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej
administratora danych: www.nsm.brzeszcze.pl

