
 
Łódź, dnia ___________________ r.    

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWA Z PRZEDSIĘBIORCAMI  
 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” 

w Łodzi, ul. 11-go Listopada 38, 91-371 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000097659, posiadającą numer REGON: 471588882 oraz 

numer NIP: 9471699524 (dalej: Administrator). 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panią Sylwią Hurną, można skontaktować 

się przez adres e-mail: sylwia.hurna@smrz.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą, którzy zawarli umowę z Administratorem, będzie odbywać się w celu realizacji 

tej umowy oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

a. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

b. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na 

Administratorze w związku z zawartą umową, takich jak prowadzenie rozliczeń 

finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

c. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność 

odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja itp.), ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązków Administratora jako usługobiorcy/ zleceniodawcy/ 

zamawiającego (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, banki).  

6. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu 

Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych 

technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo 

odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres 

niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z umową, oraz okres wynikający z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

8. Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych 

(„prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.  

9. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zawartej z 

Administratorem umowy i wypełnienia przez niego ustawowych obowiązków.  

 
 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej: 
 
 

_______________________________ 
(czytelny podpis) 


