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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W SZPZLO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE  

W ZWIĄZKU Z NAJMEM / DZIERŻAWĄ 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż : 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga 

Południe. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SZPZLO Warszawa Praga Południe e-mail: 

iod@szpzlo.praga-pld.pl 

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 

ust. 1 Rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. umożliwienia zawarcia umowy z SZPZLO Warszawa Praga Południe w zakresie 

najmu/dzierżawy,  

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą Pani/Pana 

danych osobowych będą:  

a. podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych przekazuje dane 

w związku z realizacją celu oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

b. podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, 

tytułów wykonawczych,   

c. podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych następuje na podstawie Pana/Pani 

wniosku lub zgody, 

d. inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w SZPZLO Warszawa Praga Południe przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Administratora Danych Osobowych oraz do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy 

a konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie realizacji umowy z SZPZLO 

Warszawa Praga Południe. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
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