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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować 

 

Bogumiła Storoniańska jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję 
dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: Tumiany 3 B, 11-010 Barczewo 

 
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Odmowa podania danych uniemożliwia 
zawarcie umowy. 
 
Dane osobowe są przetwarzane w celu: 
 

a) zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak obsługa postępowań 

cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO, 
c)  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
 

3. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy najmu, a następnie przez 
okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, 
egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania tych danych. 

 

4. Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 
 

a) sprostowania danych, 

b)  dostępu do danych,  

c) do usunięcia danych o ile zajdzie przesłanka określona w art. 17 ust.1  RODO,  tj. dane osobowe 
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa 
członkowskiego, któremu podlega administrator chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
d) do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO tj. osoba, 
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a 
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 
ograniczenia ich wykorzystywania;  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń; 
e) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn 
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związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, chyba że administrator wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń.  
 

Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 
 
5. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


