
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PERSONAL DATA PROCESSING CONSENT 

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. 

I, signed below, hereby grant consent to the processing by Najem 
Okazjonalny Sp. z o.o., with headquarters in Toruń at ul. 
Mickiewicza 43/3, of my personal data within the meaning of 
Article 4 items 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (general data protection regulation) (Official 
Journal of the European Union of 2016 No. 119, p. 1) (hereinafter: 
"GDPR"), in order to provide the services provided by the Najem 
Okazjonalny Sp. z o.o. company with headquarters in Toruń at 
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. 

I grant consent to the destruction by Najem Okazjonalny Sp. z o.o. 
company with headquarters in Toruń at ul. Mickiewicza 43/3 of the 
documentation related to the performance of the services, after 
the expiry of the retaining period. 

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. 

I also declare that I have received the information clause regarding 
the processing of personal data from the Najem Okazjonalny  
Sp. z o.o. company with headquarters in Toruń at ul. Mickiewicza 
43/3. 

 

DATA/ DATE IMIĘ I NAZWISKO/ FULL NAME CZYTELNY PODPIS/ LEGIBLE SIGNATURE 

 
 

  

 

Klauzula informacyjna / Information Clause 

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: 

Hereby, in accordance with Article 13 of the Regulation of the European 
Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (hereinafter: “GDPR”) we inform you that: 

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.  

1. The personal data administrator is Najem Okazjonalny Sp. z o.o. 
company with headquarters in Toruń 87-100, at ul. Mickiewicza 43/3, e-
mail: najem@okazjonalny.info, phone number: 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. 

2. The purpose of personal data processing is to perform the service 
provided by Najem Okazjonalny Sp. z o.o. company in accordance with 
Article 6 item 1 (a) and (b) of the GDPR. 

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. 

3. The data provided by you will be made available only to recipients 
who guarantee their confidentiality, acting on the basis of a 
contract/authorization of the Data Administrator, in order to perform 
the service, e.g. notaries, employees of the Data Administrator, 
software suppliers, courier companies. 

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. 

4. The Data Administrator has no intention of transferring personal 
data to a third country or an international organization. Any collection 
and storage of personal data outside the country may only result from 
running servers outside the country by suppliers of the used software. 

 
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. 

5. Personal data will be stored until all claims of the Data Administrator 
under the contract are expired, but not longer than for a period of 3 
years, counting the end of the year in which consent to the personal 
data processing was granted. 

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. 

6. You have the right to access personal data, correct it, delete it or 
limit its processing, as well as the right to object to their processing and 
the right to transfer data, as well as the right to withdraw your consent 
at any time, and the right to lodge a complaint to a supervisory body - 
the President of the Personal Data Protection Office. 

 
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. 

7. Providing personal data is voluntary, but necessary to conclude and 
perform the service provided by Najem Okazjonalny Sp. z o.o. company. 
If the data is not provided, it will not be possible for Najem Okazjonalny 
Sp. z o.o. company to provide the service. 

 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały 
profilowaniu. 

8. The data provided by you will not be profiled. 

 

 
 
 
 

 


