DEKLARACJA
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

ULICA
NUMER DOMU

NUMER MIESZKANIA

NUMER TELEFONU*

* opcjonalnie;
pozostałe pola
są obowiązkowe do wypełnienia

ADRES E-MAIL

DATA.............................. PODPIS

Wyrażam zgodę na dostęp
do informacji i komunikatów
związanych z użytkowanym
przeze mnie lokalem mieszkalnym. Komunikaty będą kierowane
za pośrednictwem systemu
e-kartoteka oraz sms.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez AMW TBS „KWATERA”
sp. z o. o. do celów obsługi
klienta i spraw związanych
z użytkowaniem lokalu, wynajmem
garażu lub miejsca postojowego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AMW TBS „KWATERA”
sp. z o. o. informacji handlowych
i materiałów promocyjnych, w tym
drogą elektroniczną na podany
przeze mnie adres e-mail.

PO WYPEŁNIENIU DEKLARACJI PROSZĘ DOSTARCZYĆ JĄ ADMINISTRATOROWI. Deklaracja dostępna jest również na naszej stronie
https://amwkwatera.pl/strefa-mieszkanca/, a także w siedzibie biura AMW Kwatera lub u Administratora.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Firma AMW TBS „ KWATERA” Sp. z o. o. realizuje obowiązki wynikające z 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 RODO). Jednocześnie zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej jako RODO) informujemy, że :
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 1, 02-516 Warszawa.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem email iod@amwkwatera.pl, numerem telefonu 22 379 45 82 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą administrowania i zarządzania nieruchomościami (podstawę
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane mogą być również przetwarzane w celach wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – Mieszczanin M. Informatyka Sp. z o. o. Sp. K., podmiotom odpowiedzialnym
za bieżącą konserwację budynków/lokali oraz podmiotom świadczącym usługi sprzątania obiektu/lokalu – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5) Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji usługi administrowania nieruchomością, a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przez prawo, w tym przez przepisy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia
roszczeń dotyczących przedmiotu tej umowy, a po tym okresie zostaną usunięte.
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

