
Załącznik nr 5 do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczenia w 

Szkole Podstawowej nr 34 im. gen. J.Z. Bema w Białymstoku, ul. Pogodna 12 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową Nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema, ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok, dla 

celów związanych z udostępnieniem obiektów w Szkole Podstawowej Nr 34 im. generała 

Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku. 

 

Zostałam/em poinformowana/y, o tym, iż: 

 - wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, 

 - mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe 

jak jej wyrażanie i może odbyć się m. in. poprzez złożenie takiego oświadczenia w biurze 

Administratora Danych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w 

Białymstoku, ul. Pogodna 12,15-354 Białystok bądź też na adres e-mail: 

iod.patrem@gmail.com, 

- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

                                                                                                           
………………………………. 

                                                                                                                                                 
data i podpis osoby wynajmującej 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca udostępniania obiektów 
 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, 

informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa 

Zachariasza Bema, ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok. Z Administratorem można 

skontaktować się listownie lub e-mailowo: sp34@um.bialystok.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Józefa 

Zachariasza Bema w Białymstoku możliwy jest pod numerem tel. 789 110 049 lub e-mail: 

iod.patrem@gmail.com. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających  

z regulaminu udostępniania obiektów w Szkole Podstawowej Nr 34 w Białymstoku oraz 

dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej Nr 34  

w Białymstoku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane 



osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynajmu. Okres przetwarzania 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Szkołę Podstawową Nr 34 im. Józefa 

Zachariasza Bema w Białymstoku. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu  

o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez 

czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wynajęcia obiektów w SP34. Są Państwo 

zobowiązani do podania danych, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

Administratora może skutkować niemożnością wynajęcia obiektów. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 
 
 
 
 

                                                                                                        
………………………………. 

                                                                                                                                                     
data i podpis osoby wynajmującej 


