
 
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w zarządzie 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

Kto administruje moimi danymi? 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Jana Matejki 57 , 60-770 Poznań,  tel. +48 61 415 88 00, fax +48 

61 415 88 09, e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl  

• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także 

o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych. Proszę je wysłać na 

adres: iod@zkzl.poznan.pl 

Dlaczego moje dane są przetwarzane? 

• Jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę. 

• Jeśli wynika to bezpośrednio z zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, w tym zapewnienia 

poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie konkretnego przepisu prawa, tj. 

w szczególności Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania 

władzy publicznej. 

• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zgłaszanej przez Panią/Pana 

sprawy lub przekierowania jej do realizacji oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi. 

• Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia 

roszczeń jak i tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby. 

Jak długo będą przechowywane moje dane? 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. 

przez czas niezbędny do realizacji zgłaszanej przez Panią/Pana sprawy. 

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. 

Kto może mieć dostęp do moich danych? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  

w szczególności podmioty świadczące na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 

sp. z o.o. usługi informatyczne, pocztowe; 

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa;  
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c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie  Pani/Pana 

zgody. 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? 

• Ma Pani/Pan prawo do:  

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3. żądania przenoszenia danych. 

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 

• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne 

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa. 

5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych 

osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1 w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych. 

8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co można wykonać osobiście w 

siedzibie Spółki lub w formie pisemnej jak i mailowej na adresy podane w części „Kto 

administruje moimi danymi”?. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Przekazanie danych do Państw trzecich 

Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Obowiązek czy dobrowolność podania danych osobowych? 

Podanie nam danych osobowych w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa jest obowiązkowe, w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

 

                                                           
1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000. 


