
Klauzula informacyjna RODO 

NAJEM POMIESZCZEŃ  
 

 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, przekazujemy następujące informacje: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w 

Żarnowie, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów, centrum@centrum-zarnowo.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl; and1rafal@o2.pl, 

tel. 504 976 690. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) prowadzenia spraw z zakresu najmu pomieszczeń, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),  

b) prowadzenia rozliczeń z najemcami z tytułu zawartych umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy o rachunkowości oraz 

innych, właściwych przepisów szczególnych;  

c) realizacji potrzeb administracji wewnętrznej, utrzymania infrastruktury IT, statystyki, 

raportowania itp. -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne 

lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w tym rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 

z przepisów prawa): 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w 

tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobo-

wych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwa-

rzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określo-

nych w art. 18 RODO;  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy: 
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 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na wa-

runkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku prze-

twarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych inte-

resów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sy-

tuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub pod-

stawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Niepodanie danych może uniemożliwić jej zawarcie, realizację.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


