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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Najemca 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanym dalej RODO, informuję że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Najemcy jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Reytana, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 30/32, tel. 22 844 13 68, e-mail: 

sekretariat@reytan.edu.pl - reprezentowane przez Dyrektora Szkoły (dalej: Administrator). 

 

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych na adres e-mail: srudowski.iod@dbfomokotow.pl lub pisemnie na adres 

Administratora wskazany w punkcie 1 z dopiskiem IOD. 

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Najemcy: 

a) w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy i dokonywania rozliczeń pomiędzy    

     stronami  (art. 6 ust. 1 pkt lit. b RODO) przez okres współpracy. 

b) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości, obowiązków podatkowych,  

     realizacji w zakresie egzekucji roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 5 lat od końca roku  

     podatkowego.  

 

4. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną jako Najemcą, Administrator przetwarza jego dane 

osobowe   w zakresie:   imię   i   nazwisko,   adres,    nr rachunku bankowego, dane kontaktowe, 

PESEL lub NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  

wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, 

w tym m.in. zawarcia umowy i wystawienia faktury. 

 

5. Podanie danych osobowych Najemcy będącego osobą fizyczną jest niezbędne do celów 

realizacji przedmiotu najmu i jest tym samym warunkiem zawarcia Umowy Najmu.   

 

6. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu oraz 

po jej zakończeniu zgodnie z  przepisami zawartymi w ustawie z  dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,   

 

7. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 

8. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
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publicznego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

ewentualnych roszczeń. 

 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Najemcy odbiorcą danych będą:   

              a) Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy (jednostka organizacyjna    

                  m.st. Warszawy) – dla celów związanych z obsługą finansową, księgową oraz prawną  

                  Wynajmującego, a także inne jednostki organizacyjne lub pomocnicze m.st. Warszawa – dla  

                  celów dot. realizacji przedmiotu Najmu;    

              b) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych,  

                  tytułów wykonawczych;    

              c) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku  z prowadzonymi  

                 postępowaniami dot. przedmiotu Najmu;    

             d) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.    

 

10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się po uzyskaniu zgody na ich przetwarzanie 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO) Najemcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych 

osobowych u Wynajmującego, Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

12. Dane osobowe Najemcy będącego osobą fizyczną będą przetwarzane  w systemach 

wspomagających pracę pracowników oraz w systemach księgowych. 

 

13. Dane osobowe Najemcy będącego osobą fizyczną nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.    

 

14. Zawarcie Umowy Najmu nie jest związane z przekazaniem danych osobowych do dalszego ich 

przetwarzania w rozumieniu RODO.    

 

15. Wynajmujący informuje, iż treść Umowy Najmu, w tym jej warunki, przedmiot umowy, 

wysokość czynszu dzierżawy, stanowią informację publiczną  w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

 

16. Jeżeli Umowa Najmu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, Najemca zobowiązany jest do wskazania 

Administratorowi we własnym zakresie w formie pisemnej które informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa Najemcy. 

 

Administrator Danych Osobowych 

Dyrektor VI LO im. T. Reytana w Warszawie 


