
 
 

 
 

Trzebinia, dnia 01.04.2019r. 

Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, 

 

 W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. 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 pragniemy 

poinformować, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na MZN Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini                      

ul. Matejki 1, 32-540 Trzebinia, e-mail: mzn@mzn-trzebinia.pl  

2) MZN Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Anetę Nędza,  z którą 

można skontaktować się poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

Państwa danych osobowych. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwa-

rzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez MZN Sp. z o.o.. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie 

w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 

Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie 

dłużej niż przez czas niezbędny do wykonywania umowy. 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów 

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                        

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby 

świadczenia naszych usług m.in.: podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, 

informatyczne i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Państwa danych 

osobowych. 

8) Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przez MZN Sp. z o.o. w celu realizacji umowy. 

Konsekwencją nie podania lub wycofania przez Państwa danych osobowych wymaganych przez 

MZN Sp. z o.o. jest brak możliwości realizacji umowy. 

 

 Pragniemy Państwa zapewnić, iż w ramach realizacji obowiązków nałożonych na administratorów 

danych osobowych oraz podmioty przetwarzające wprowadzamy wszelkie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające bezpieczne przetwarzanie powierzonych nam przez Państwa danych osobowych. 

  Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto 

informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018r. 

         

 

Z poważaniem 
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