KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”), poinformować należy:
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM
SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem danych osobowych danych PANI/PANA będzie:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70
01-225 Warszawa
(dalej „Administrator”).
2. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem
e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem poczty skierowanej na adres
Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).
3. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH?
1) Pani/Pana dane, jako osób uczestniczących w procesie najmu lokali użytkowych/
garaży/ boksów użytkowych/ miejsc postojowych/ innych nieruchomości Administrator
przetwarzać będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) w związku z:
a) uchwałą nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.05.2009 r. (z późn.
zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody
na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z
tym samym podmiotem;
b) zarządzeniem nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 07.05.2014 r.
(z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem
lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie
dłuższy niż 10 lat;
c) zarządzeniem nr 6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.05.2014 r.
w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych;
d) uchwałą nr LXVII/1857/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24.05.2018 r. w sprawie
zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni
do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich
historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata
i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej
na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem;
e) zarządzeniem nr 961/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.11.2007 r.
w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji
wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących

f)

w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy;
zarządzeniem nr 4017/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31.12.2009 r.
(z późn. zm.) w sprawie określenia zasad udostępniania, na okres do lat 3, części
powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st.
Warszawy i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje
Prezydent m.st. Warszawy oraz zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony,
kolejnej umowy z tym samym najemcą / dzierżawcą, w celu udostępnienia tej
samej części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości
m.st. Warszawy.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO Pani/Pana dane będą wykorzystywane
do komunikacji w związku z prowadzonymi przez Administratora czynnościami w celu
opisanym w pkt. 3.1.
4. JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przepisami obowiązującego prawa, w szczególności dla wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
Po upływie wskazanego okresu Pani/Pana dane Administrator będzie usuwać lub
anonimizować.
5. KOMU ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA DANE?
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym
podmiotom:



uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią
z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem, przetwarzają powierzone przez Administratora dane.

6. JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA W ZWIĄZKU
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

Z

PRZETWARZNIEM

PRZEZ

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:
 prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
 prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 prawo do sprzeciwu wobec danych (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej
podane dane kontaktowe.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. W JAKI SPOSÓB BĘDĘ PRZETWARZANE DANE?
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podkreślić należy, iż podanie Pani/Pana danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny, lecz ich podanie usprawni przepływ informacji w zakresie
prowadzonych spraw.

