Wrocław, dnia ………………….

OŚWIADCZENIE
DANE NAJEMCY/ DZIERŻAWCY

Imię …………………………………………………………………..
Nazwisko ……………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………...
NIP ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………
Adres do korespondencji ………………………………………………
Numer telefonu ………………………………………………………..
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Administratorem danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DWÓR" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zemska 35,
54‐438 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław‐Fabryczna we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094581 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z
Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Jakubem Kubiesą, można skontaktować się przez adres e‐mail:
'j.kubiesa@odoportal.pl'
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonania zawartej przez strony umowy (umowy najmu lub dzierżawy).
Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (w tym także numeru telefonu
oraz numeru NIP) jest fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na
Administratora a także, w ograniczonym zakresie, fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wykonania umowy, o której mowa powyżej.
Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów
prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator
danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo
odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię przez okres trwania umowy oraz okres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (jak przepisów art. 32 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‐ Ordynacja podatkowa), nie dłużej
jednak niż przez okres 10 lat od ostatniego dnia roku rozwiązania lub wygaśnięcia wiążącej Strony umowy.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo
do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ‐
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia Umowy ze Spółdzielnią.

…………………………………..
podpis składającego oświadczenie

