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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci nr. telefonu kontaktowego oraz/lub 

adresu email) przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie w celu przekazywania informacji związanych 

z realizacją umowy najmu/dzierżawy takich jak: aktualne opłaty i zaległości za wynajmowany lokal, informacji 

o zużyciu wody, opłatach za wywóz śmieci itp. w tym przekazywaniu tych danych kontrahentom PK Wołomin 

realizujących umowy na usługi konserwatorskie, naprawcze, remontowe Pani/Pana lokalu.   

 

Adres lokalu: ………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………. 

Adres email: ………………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną znajdująca się na stronie nr 2 stanowiącej 

integralną cześć powyższej zgody. 

 

 

 

Wołomin, dnia …………………     ………….…………………………………….. 

Czytelny podpis (Imię i nazwisko) 

 

 

Całą korespondencję dotyczącą powyższego lokalu (w tym powiadomienia, rozliczenia i inne) proszę 

przekazywać na adres: 

email: ……………………………………………………………………………………………….., 

pocztowy: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Wołomin, dnia …………………     ………….…………………………………….. 

Czytelny podpis (Imię i nazwisko) 
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Klauzula informacyjna 

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą 
05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 zwany dalej Administratorem. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach odpowie powołany Inspektor Ochrony Danych.  

Kontakt iod@pk.wolomin.pl  

Dlaczego, jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe w postaci: nr telefonu, adresu email przetwarzane są na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przekazywania Pani/Panu informacji związanych z 
realizacją umowy najmu/dzierżawy takich jak: aktualne opłaty i zaległości za wynajmowany lokal, 
informacji o zużyciu wody, opłatach za wywóz śmieci itp.  

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

⎯ firmy świadczące usługi konserwatorskie, naprawcze, remontowe Pani/Pana lokalu,  
z którymi Administrator zawarł umowy na takie usługi; 

⎯ organy publiczne, którym Administrator może udostępnić dane osobowe na 
podstawie odrębnych przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami. 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich?  

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przewarzaniem Pani/Pana danych osobowych? 

Ma Pani/Pan prawo do:  

− dostępu do swoich danych w tym uzyskanie kopii danych*; 

− żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych*; 

− żądania usunięcia danych osobowych*; 

− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych*; 

− sprzeciwu wobec przetwarzania danych*; 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w Polsce. Jest nim Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03; 

− nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych*. 

Czy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i czy są profilowane? 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. 

* Szczegółowe wyjaśnienia o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są na stronie 
internetowej PK Wołomin w zakładce – RODO - PRAWA OSÓB, KTÓRCYH DANE SĄ PRZETWARZANE.   

mailto:iod@pk.wolomin.pl

