Tychy, 25.05.2018
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC NAJEMCÓW
zgodnie z wymaganiami art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 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)
1. Administratorem danych osobowych najemców oraz danych pozostałych osób wskazanych
w Umowie najmu lub w Deklaracji o wysokości dochodu gospodarstwa domowego jest
Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Budowlanych 59.
2. Dane osobowe wymienione w dokumentach podane są w celach związanych z realizacją
najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego* i zakres ich zbierania wiąże się tylko i wyłącznie
z tym celem. Są one gromadzone i przetwarzanie tylko i wyłącznie dla tych celów przez
Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (zgodnie z art. 6 ust.1
lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Podanie tych danych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia zawarcie i kontynuację
umowy najmu.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów nadzoru
właścicielskiego lub zgodnie z przepisami prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu rozwiązania umowy najmu, lub
do momentu odwołania zgody w stosunku do danych, na które została wyrażona zgoda.
5. Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa lub z przepisów wewnętrznych
Administratora.
6. Najemcy lub zamieszkujący z nimi lokatorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
jeśli jest to możliwe. Prawo to można spełnić w siedzibie Tyskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach przy ul. Budowlanych 59 w dniach roboczych w godzinach 7.00-13.00.
7. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.
8. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: abi@ttbs.tychy.pl lub
zabi@ttbs.tychy.pl.
9. Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59 informuje również
o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie
z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
W przypadku zebrania dodatkowych danych za zgodą (art. 6 ust.1 lit. a) lub w innym
uzasadnionym celu Administratora danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. f), dodatkowe informacje
dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego, poza informacjami z niniejszego dokumentu,
zawarte są bezpośrednio w dokumencie związanym z ich zbieraniem.
*Niepotrzebne skreślić
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