
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisany niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Najem 
Okazjonalny Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 43/3, moich danych osobowych w 
rozumieniu art. 4 pkt 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), w celu 
realizacji usługi świadczonej przez firmę Najem Okazjonalny Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy 
Mickiewicza 43/3. 

Wyrażam zgodę na zniszczenie przez firmę Najem Okazjonalny Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 
przy ulicy Mickiewicza 43/3 dokumentacji związanej z wykonaniem usługi, po upływie okresu jej 
przechowywania. 

Jednocześnie oświadczam, iż otrzymałem od firmy Najem Okazjonalny Sp. z o.o. z siedzibą w 
Toruniu przy ulicy Mickiewicza 43/3 klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych. 
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Klauzula informacyjna  

Niniejszym zgodnie z art. 13 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 
(dalej: „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Najem Okazjonalny Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu             
87-100, przy ul. Mickiewicza 43/3, e-mail: najem@okazjonalny.info, tel.: 883-625-360.  
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi świadczonej przez firmę Najem 
Okazjonalny Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 a) i b) RODO. 
3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu wyłącznie odbiorcom 
gwarantującym zachowanie ich w tajemnicy, działającym na podstawie umowy/upoważnienia 
Administratora danych, w celu wykonania usługi, np. notariusze, pracownicy Administratora danych, 
dostawcy oprogramowania, firmy kurierskie. 
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. Ewentualne zbieranie i przechowywanie danych osobowych poza 
granicami kraju może wynikać wyłącznie z prowadzenia poza granicami kraju serwerów przez 
dostawców stosowanego oprogramowania. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń Administratora 
danych wynikających z umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc końca roku, w którym 
została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo 
do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania usługi 
świadczonej przez firmę Najem Okazjonalny Sp. z o.o. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwa realizacja usługi świadczonej przez firmę Najem Okazjonalny Sp. z o.o. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
 


