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Klauzula informacyjna og6lna dla klient6w

Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. r, o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporzqdzetia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektyry 95l46lWE (Dz.Urz. UE. L Nr 119/1), zwanego dalej ,,RODO" informuje
sig klient6w, 2e:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zarzqd Budynk6w
Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, reprezentowana przez
Prezesa Zaru4du.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, kt6rych dane dotyczq mog4 kontaktowad
sig pod adresem l-o*d@Zbm;Uualkr,pl tel. 87 563 50 19

3. Dane osobowe klient6w zbierane i przetwarzane s? w celu wykonywania przez
Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. zadafi wlasnych
Gminy Miasto Suwalki z zal<resu'.

1) tworzenia warunk6w do zaspokajania potrzeb mieszkaniolvych wsp6lnoty
samorz4dowej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia2l czerwca2}}I r. o ochronie praw
lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

2) zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamienrrych i zaspokajania potrzeb
mieszkaniolvych gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2 ustawy
o ochronie), a takhe realizowanie zadania gminnego budownictwa mieszkaniowego
(afi.7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym),

3) gospodarowania nieruchomo6ciami w zakresie zawierunia um6w najmu, dzierhawy
i u?yczenia nieruchomoSci bqdL ich czEfici nalez4cych do gminnego zasobu
nieruchomoSci wraz z dochodzeniem roszczen wynikaj4cych z tych stosunk6w
zobowiqzaniowych.

Ponadto, ZarzqdBudynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. zbieraiprzetwarua
dane klient6w w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoSci4 zwiqzanq z wynajmem lokali
mieszkalnych i uzytkowych stanowi4cych wlasnoSd Sp6lki otaz w celu realizacji
zawartych um6w w zakresie: zarzqdzania nieruchomoSciami wsp6lnot mieszkanioryych
oraz gospodarowania i zarzqdzania nieruchomoSciami stanowi4cymi wlasnoSi Skarbu
Paristwa.

4. Podstaw4 przetwarzania danych osobowych (oprocz ustawowego obowiqzku) jest zgoda na
pr zetw arzanie danych o sobowych.
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5. Dane osobowe od momentu pozyskania bgd4 przechowywane przez okres wynikaj4cy
z regulacji prawnych takich jak: kategorii archiwalnej dokumentacji, okreSlonej
w jednolitymrzeczorym wykazie akt Sp6lki; umowy o dofinansowanie zawartej migdzy
beneficjentem a okreSlon4 instytucj4; trwaloSci danego projektu i koniecznoSci zachowania
dokumentacji projektu do cel6w kontrolnych itp.

Klienci Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. maj4 prawo dostgpu
do swoich danych osobowych oruz malE mo2liwoS6 ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczeniaptze,twarzaniaorazprawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

JeZeli przetwarzanie danych odbywa sig napodstawie zgody naprzetwarzanie,klienci maj4
prawo do cofnigciazgody naprzefr,rarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wplywu na zgodnoS6 zprawemprzetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem.

Pozyskane od klienta dane osobowe nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz
upowaZnione na podstawie przepis6w prawa.

9. Klienci maj4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W wigkszo6ci przypadk6w przetwarzanie danych osobowych wynika z przepis6w prawa,
a ich podawanie przez klienta jest obowi4zkowe. W niekt6rych sprawach podawanie
danych osobowych mohe by6 dobrowolne, lecz niezbgdne do realizacji ce16w, o kt6rych
mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolnoSci podawania danych osobowych klienci zostanq
o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepelnych danych osobowych mohe
skutkowa6 pozostawieniem wniosku bez rozpatzenia.

Suwalki, dnia25 maja 2018 r.

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Ostrowski
iod@zbm.suwalki.pl
tel.87 563 50 19

Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki
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