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Załącznik nr 5 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 14 ust. 1−5 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) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO − informujemy, że:  
 

I. Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa 
Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa.  

II. Inspektor Ochrony Danych 
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc 
na adres: iod@tbswp.pl lub dzwoniąc pod numer: tel.: 22 512 64 00. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: 
w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także w celu 
wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna z art. 6 
ust. 1 lit b, c, f RODO) 

IV. Kategoria danych osobowych 
Dane w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.  

V. Okres przechowywania danych  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze 
stosunków prawnych łączących Państwa z Administratorem, a także przez okres wynikający z prawnych 
obowiązków np. archiwizacyjnego i podatkowego. 

VI. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 
danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także sądy powszechne, organy administracji 
publicznej, urzędy oraz instytucje państwowe i samorządowe, komornicy oraz podmioty świadczące na 
rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, 
likwidatorzy szkód, konserwatorzy budynków, wykonawcy, kurierzy. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo do przenoszenia danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Ponadto z uwagi na fakt, że dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO 
przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

VIII. Źródło pochodzenia danych osobowych  
W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji kontrahentów, dane zostały pozyskane bezpośrednio 
od kontrahenta, którego reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł. W przypadku przedstawicieli 
kontrahentów (np. pracowników) dane zostały przekazane bezpośrednio przez kontrahenta.  

IX. Dodatkowe informacje  
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych.  
Państwa dane zostały odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z wymogami RODO.  

 


