
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej  RODO, informujemy,

że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z

o.o., ul. Kościelna 11, 87-300 Brodnica.

II. Inspektor Ochrony Danych

Brodnickie TBS Sp. z o.o. nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem mogą Państwo

kontaktować się pod numerem tel. 056-498-20-56.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

- w celu zawarcia, realizacji i na podstawie umowy, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO)

- w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, na podstawie m.in. art. 29a,

30,  31  ustawy  z  dnia  26.10.  1995  r.,  o  niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego  –

t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1020 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO) i kodeksu cywilnego.

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia  roszczeń  co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez

okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6

ust. 1 f RODO),

- w w/w celach także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –

przy czym informujemy, że zgoda ta może być w każdym momencie przez Państwa cofnięta, bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem)

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będa przechowywane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze

stosunków prawnych łączących Państwa z Administratorem.

V. Odbiorcy danych

Obiorcami  Państwa  danych  osobowych  są  upoważnieni  pracownicy  BTBS  Sp.  z  o.o.,  Urząd  Miasta  w

Brodnicy oraz  te  podmioty,  którym mamy obowiązek  przekazywania  danych  na  gruncie  obowiązujących

przepisów  prawa,  a  takze  sądy,  organy  aministracji  publicznej,  urzędy  oraz  instytucje  państwowe  i

samorządowe, komornicy oraz podmioty świadczące na rzecz Admintratora usługi (podmioty przetwarzające)

w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, konserwatorzy, wykonawcy, kurierzy.

VI. Prawa osób, których dane dotycza

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargu do organu nadzorczego.



VII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy, a także wynika z realizacji przepisów art 29a, 30 i 31

ustawy z  dnia  26.10.1995  r.  o  niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego.  Niepodanie

danych osobowych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa.

VIII.  Dodatkowe informacje

    W  oparciu  o  Państwa  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Państwa

zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem  profilowania.  Administrator  danych  nie

zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


