
 

Obowiązek informacyjny  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (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 przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem: iod@amwkwatera.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

umowy najmu stanowisk garażowych / postojowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), 

• w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 

6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora: 

• przez czas trwania zawartej umowy najmu stanowisk garażowych / postojowych, a po jej zakończeniu przez 

okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego, lub do czasu 

upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową, w zależności, który termin jest dłuższy, 

• do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu – w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

• organy publiczne i inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obwiązujących 

przepisów prawa. 

• podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, m.in. firmy świadczące usługi lub dostarczające 

rozwiązania informatyczne, firmy archiwizujące i niszczące dokumenty, firmy świadczące usługi księgowe, 

doradcze, audytowe, prawne, kurierskie i pocztowe. 

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w granicach określonych w RODO, przysługują następujące prawa: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

• sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

• usunięcia danych osobowych,   

• ograniczenia przetwarzania danych,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia sprzeciwu, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed terminem jej cofnięcia.  

7. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.   

9. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  


