
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z przepisami 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 dalej „RODO”, niniejszym przekazuję Panu/Pani wszelkie informacje 
dotyczące przetwarzania przeze mnie Pana/Pani danych osobowych w celach zawarcia umowy najmu.    
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……………………….… zamieszkała/y  
w ……………………………. Może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ………………….., 
telefonicznie ………………………………………… lub listownie na adres: ....................................... 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
- zawarcia i wykonania umowy najmu mieszkania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
- wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków 

oraz przechowywaniem dowodów księgowych (ordynacja podatkowa, ustawa o podatku 
dochodowym osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług) i uiszczaniem opłat 
komunalnych (ustawa o utrzymaniu czystości w gminach), 

- ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z przedmiotową 
umową (prawnie uzasadniony interes Wynajmującej/ego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym  
i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj. podmiotom, osobom lub organom  uprawnionym do 
dostępu do Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie 
obowiązującego prawa (w tym prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego), takim jak np. organy 
władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne i nadzorcze, sądy, prokuratorzy, 
komornicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Spółdzielnia/Wspólnota, w której 
zasobach zlokalizowane  jest mieszkanie będące przedmiotem umowy najmu) itp. 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy najmu oraz 5 lat licząc od 
końca roku, w którym złożone zostanie roczne zeznanie podatkowe uwzględniające ostatni okres 
obowiązywania umowy najmu - na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa (dotyczy celu 
jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z przedmiotową 
umową). 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 
regulujące przetwarzanie danych osobowych.  
Podanie przez Pana/ Pani danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do zawarcia umowy. 
Niepodanie tych danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia z Panem/Panią umowy.     
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
 
Oświadczam, że otrzymałem na piśmie powyższą informację. Otrzymane informacje są dla mnie 
zrozumiałe.  

 
…………………………………….. 

               (data i czytelny podpis najemcy) 


