Załącznik nr 3 do Umowy najmu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Silver Rock Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Alei Grunwaldzkiej 82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000398432, NIP: 7010317713, REGON: 145836795,
tel.: + 48 730 555 565, e-mail: biuro@collegia.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy najmu pokoju w Akademiku, z uwagi
na niezbędność wykonania tej umowy oraz konieczność podjęcia działań przed jej zawarciem.
3. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i zrealizowanie umowy najmu będzie niemożliwe.
4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji
umowy najmu oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
5. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do
Administratora, dotyczące zawarcia i realizacji umowy najmu, czego podstawą jest udzielenie przez Ciebie
dobrowolnej zgody. Dane te przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na
zadane pytanie, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa.
6. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie również w celu realizowania przez
Administratora działań marketingowych, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która może być w
każdym czasie wycofana.
7. Administrator przetwarza również dane osobowe w celu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
Twojego i innych osób przebywających w Akademiku, poprzez korzystanie z kamer przemysłowych
rejestrujących obraz znajdujących się w budynku i jego otoczeniu, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora. Dane te będą przechowywane przez okres konieczny dla osiągnięcia celu, dla którego są
one zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Dane te będą mogły być
ujawniane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: firmom świadczącym usługi wsparcia IT
oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi
księgowej, kancelariom prawnym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. Szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w związku z
dokonaniem rezerwacji i zawarciem umowy najmu pokoju w Akademiku znajdują się pod adresem
www.collegia.pl
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