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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe wskazane w niniejszym dokumencie (zgodzie) oraz
wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu był przetwarzane przęz Zrzęszenie Właścicieli i
Zarządców Domów w Katowicach w celach:

a) w celu podjęcia działahna moje żądanie mogących i mających doprowadzic do zawarcia
umowy najmu, w tym kontaktu zmoją osobą naku;zdym etapie postępowania.

Miejsce i data Czyte|ny podpis

b) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy najmu lokalu, jeżelitakowa
umowa zostanie zawarta

Miejsce i data Czytelny podpis

c) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania prawnie uzasadnionych zadańAdministratora
Danych Osobowych, w szczególności do realizacji przez Administratora w zakresie eksmisji
i dochodzeniaroszczeń odszkodowawczych w przypadku dalszego korzystania przezę Mnie
z ptryznanego lokalu na skutek złożonego wniosku pomimo zakoiczenia umowy najmu

Miejsce i data Czytelny podpis



Zrzeszenie Właściciel i Zarządców Domów w Katowicach informuj e, że:

1. Podanie przez Panią l Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie
danych oznaczonych indeksem gomym ' jest konieczne dla podjęcia działań zmierzających
do zawarcia umowy, wykonywania ewentualnie zawartej umowy oraz wykonania zadań
Administratota danych w przypadku dalszego korzystania z przyznanego lokalu pomimo
zakonczenia umowy naj mu.

2. Administratorem danych wskazanych w niniejszej zgodzie (dokumencie) oraz wniosku o
przy7nanie lokalu jest Zrzeszenie Właścici eli i Zarządców Domów w Katowicach pl.
Wolności9,40-078 Katowice zarejestrowane w KRS 0000215948 iw za\<resie realizacji
Pani lPanaprawa w stosunku do podanych danych osobowych moze Pani l Pan
kontaktować się z administratorem na następujące dane kontaktowe: tel. 032258 69 69,
adres mailowy paczta@ rwiń.cam

3. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie w związku z:

n podjęciem działń przed zawarciem umowy
Ł wykonaniem ewentualnię zawartej umowy
e realizacji zadń w prżypadku dalszego korzystania z przyznanego lokalu pomimo

zakończenia umowy naj mu

4. Podstawą prawnąprzetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i 0 RODO
5. Podane dane osobowe nie będą podlegĄ udostępnieniu podmiotomtrzecim, chyba że jest

to wymagane przepisami prawa. Odbiorcami Pani l Pana danych będą tylko instytucje
upowaznione z moay prawa oraz w przypadku zawarcia umowy najmu kńdorazowi
właściciele/współwłaściciele nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany przęz
Panią lPana lokal. t

6. Dane udostępnione przęz Panią l Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7 . Administrator danych nie ma zamiarl przekarywać danych osobowych do Państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej .

8. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu , zażądania zaprzestania
przetwarzartia i przenoszenia danych, jak równiez prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencię orazprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalny Inspehor
Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przęz cŃy okres realizowania celów, o których mowa w
pkt. 3 i nie dłużej niż przez 3 lata,Iicząc od początku roku następującego po roku, w którym
Wynajmujący zaprzestał ręalizowania celów, o których mowa w pkt.

Miejsce i data Czytelny podpis

Potwierdzam zgodność danych wymienionych w pkt. 1,2,3,6 i 9 tabeli z okazarrym dokumentem
tozsamości.

data - podpis pracownika prry jmuj ącego wniosek


