Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla:
- najemców lokali użytkowych;
- najemców pomieszczeń gospodarczych;
- najemców garaży;
- najemców miejsc postojowych;
- najemców powierzchni na reklamę;
- dzierżawców gruntu.
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy
ul. Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa (zwany dalej Administratorem).
2. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie
pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail
sekretariat@zgn-praga-pn.pl lub telefonicznie pod numerem 22 205 41 00.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą
adresu e-mail iod@zgn-praga-pn.pl, telefonicznie pod numerem 22 205 41 08, a także
listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem
i wykonaniem:
a. umowy najmu lokalu użytkowego/ pomieszczenia gospodarczego/ garażu/
miejsca postojowego, należącego do lokalowego zasobu m.st. Warszawy lub
b. umowy najmu powierzchni na reklamę na budynku należącym do lokalowego
zasobu m.st. Warszawy lub
c. umowy dzierżawy gruntu należącego do zasobu m.st. Warszawy
oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.
5. Podstawy prawne - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
a. wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcie działań
na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa
(wymóg ustawowy).
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie
Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt 4.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. kontrahentom Administratora, biurom informacji gospodarczej oraz innym
podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów
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podpisanych przez ZGN przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest ZGN;
c. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa, które wystąpią do ZGN z żądaniem udostępnienia danych zawierającym
stosowną podstawę prawną.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania;
b. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego
wygaśnięcia;
c. po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub
uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych
osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
d. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
e. na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych
osobowych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza postanowienia RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
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