
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że: 

 I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 

Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-

01-100, REGON 151405607, kapitał zakładowy 15 777 500,00 zł, strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl, tel: 34 

368 24 61, fax: 34 365 12 90, e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl;  

II. U administratora powołany został inspektor ochrony danych ul. P.O.W. 24, 42- 200 Częstochowa, tel. 34 368-24-

61 wew.59 e-mail iod@zgm-tbs.czest.pl ;  

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO, tj. na podstawie 

udzielonej zgody, a także w celu wykonania umowy oraz korzystania z systemu E-BOK, jak i w celu podjęcia działań 

na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, a nadto w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze ( wykonanie ewidencji księgowej, dokonanie rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustaw o 

rachunkowości i przepisów podatkowych ), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też w 

celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. związanych z 

dochodzeniem roszczeń, czy w celach kontaktowych, związanych ze sprawami dotyczącymi korzystania z systemu 

E – BOK ); w związku z możliwością korzystania z E-PUAP podstawą przetwarzania danych jest  art. 3 pkt 14 oraz art. 

20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. 

IV. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego;  

V. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane, podmiotom współpracującym z Administratorem (na podstawie 

stosownych umów o powierzenie przetwarzania), a także innym podmiotom w przypadkach określonych w 

przepisach prawa i w zakresie w nich przewidzianych;  

VI. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na 

podstawie przepisów prawa oraz Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, który w obsłudze systemu jest operatorem 

usług płatniczych. 

VII. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 

III, nie krócej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń; 

w razie danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  

VIII. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. W przypadku tym przetwarzanie Pani/Pana danych w 

tych celach zostanie zaprzestane, chyba że istnieć będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń;  

IX.. w przypadkach określonych w regulacji RODO przysługuje Pani/Panu nadto prawo do: a. dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; c. żądania usunięcia, ograniczenia 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d. przenoszenia danych; e. wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

X. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje niemożność utworzenia konta w 

systemie E-BOK, jak i może utrudnić albo uniemożliwić Administratorowi realizację obowiązków wynikających 

odpowiednio z umowy lub przepisów prawa. 

XI. w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z 

prawem, przed jej wycofaniem, jak również na dalsze przetwarzanie danych celem wykonania uprawnień i 

obowiązków ciążących na Administratorze a wynikających z umowy lub przepisów prawa; 

XII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

Nie będą także podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 


