Zał. nr 3 do Regulaminu wynajmowania lokali
mieszkalnych w budynkach AMW Towarzystwa
Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. danych
osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), otrzymywanie od AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123) oraz zgodę na korzystanie z
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w związku z prowadzoną działalnością marketingową,
zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018, poz. 1954 ze zm.).
będziecie Państwo otrzymywać informacje o usługach świadczonych przez Spółkę w zakresie
zarządzania nieruchomościami, obsługi nieruchomości, sporządzania remontów itp.
W tym celu proszę odesłać zgody na przetwarzanie danych na adres pocztowy: AMW TBS
„KWATERA” Sp. z o.o. ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa lub skanem na adres mailowy
kwatera@amwkwatera.pl
Imię ……………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Adres pocztowy ……………………………………………………………………………….
Adres email ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. danych osobowych
w celach marketingowych zgodnie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2018 r. poz. 1000), otrzymywanie od AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. informacji
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123) oraz zgodę na korzystanie z
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w związku z działalnością marketingową, zgodnie z
ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018, poz. 1954 ze zm.).
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 A, 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 693 080 867 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymianą naszej wspólnej
korespondencji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO). Państwa
dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń
związanych z umową, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym
zakresie (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.

5)

Państwa dane przetwarzane będą do czasu 5 lat od momentu wprowadzenia do bazy lub
terminach określonych przez przepisy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia
roszczeń dotyczących przedmiotu tej umowy,

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.

………………………………………………
Data
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