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INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie z art. 13 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/WER [„RODO”], 
Wynajmujący informuje, że administratorem wskazanych w Umowie danych 
osobowych (tj. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej będącej Najemcą) jest Wynajmujący. 
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu: 
2.1 zawarcia i wykonania Umowy, w tym lokalizację za pomocą systemu 
GPS – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 
Wynajmującego jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i 
wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
2.2 prowadzenia rachunkowości Wynajmującego – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do 
wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, 
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO); 
2.3 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego jest prawnie 
uzasadniony interes, tj. możliwość dochodzenia przez Wynajmującego 
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
2.4 w pozostałych wypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie 
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 
treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
3 Podanie przez Najemcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest 
też niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest niemożliwość realizacji Umowy. 
4 Najemca wskazuje, iż następujące dane osobowe:  
4.1 nazwisko i imiona Najemcy; 
4.2 numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - 
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 

4.3 adres zameldowania na pobyt stały; 
4.4 adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na 
pobyt stały; 
4.5 dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 
4.6 adresy elektroniczne usługobiorcy. 
są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. 
5 Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i zażądania ich przeniesienia do 
innego administratora, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
6 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą 
prawną, księgową lub informatyczną Wynajmującego lub inne podmioty, 
którym Wynajmujący powierzy przetwarzanie danych osobowych w związku 
z realizacją świadczeń wskazanych w Umowie. Dane osobowe mogą być 
również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym. 
7 Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu. 
8 Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na posługiwanie się przez 
Wynajmującego systemem umożliwiającym monitorowanie miejsca 
położenia Jednostki oraz ewentualne jej unieruchomienie. 
9 Wynajmujący nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10 Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego 
sprzeciwu względem ich przetwarzania, w każdym jednak przypadku nie 
dłużej niż jest to konieczne dla właściwej realizacji Umowy. Czas 
przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony przez 
Wynajmującego w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie - 
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy 
prawa. 

 


