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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

- związanych z wynajmem lokali 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: 

 

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lublinie 

Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Różanej 1 / 2A. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku 

pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: iod@pcat.pl lub listowanie na adres: ul. Różana 1 / 2A, 20 – 538 Lublin. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 Zawarcia i realizacji umowy najmu lokali na podstawie zawartej umowy oraz wykonania czynności 

niezbędnych przed zawarciem umowy  - podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 Realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora wynikających w szczególności z przepisów o 

rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach – podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

 Ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania z 

uwagi na fakt, że LPGK Sp. z o.o. jest spółką miejską jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

 

Skąd możemy uzyskać dane osobowe 

Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz ewentualnych danych kontaktowych może pozyskać 

z treści skierowania Urzędu Miasta Lublin do zawarcia umowy najmu, które zawiera ww. dane osobowe przyszłych 

najemców.  

 

Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z 
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takim żądaniem. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 

zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

informatyczne, pocztowe oraz w zakresie obsługi prawnej, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może 

tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 

Okres przetwarzania danych osobowych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, a dłużej jedynie w tych przypadkach w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń 

związanych z realizacją usług świadczonych przez LPGK Sp. z o.o.  

Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne aby zawrzeć umowę najmu lokalu.  

Przysługujące prawa 

Mają Państwo prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych,  

 żądania ich sprostowania danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu 

są niedokładne lub niekompletne,  

 usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a 

Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

 prawo ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / 

Pana danych osobowych 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w LPGK Sp. z o.o. 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane 

nie będą również profilowane.  
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