
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW GGKO-ZN SP. Z O.O. 
 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO1, informujemy 
że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.,  
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa,  
Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować 
się pod następującym adresem e-mail: rodo@ggko.pl lub adresem korespondencyjnym:  
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 
Warszawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji procesów związanych z realizowaniem zawartej umowy lub przygotowaniem 
do zawarcia umowy;  

b) realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora m. in. w postaci 
dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.  

4) Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a - wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO);  

b) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. b - prawnie usprawiedliwiony interes 
Administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym obowiązuje 
umowa zawarta między Administratorem a Panią/Panem (lub podmiotem, który Pani/Pan 
reprezentuje), a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń związanych z realizacją tej umowy lub przez okres wskazany przez odrębne 
przepisy prawa.  

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na 
rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie 
obsługi księgowej, obsługi prawnej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych oraz 
podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów prawa, takie jak: operatorzy 
pocztowi, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, 
urzędy skarbowe, organy administracji publicznej np. policja, prokuratura, sądy, organy 
egzekucyjne i inne. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa:   (a) prawo dostępu do danych, w tym do otrzymania ich kopii;   (b) prawo  
do sprostowania (poprawiania) swoich danych;   (c) prawo do usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;    
(d) prawo do przenoszenia danych osobowych.  

8) Z praw Pani/Panu przysługujących można skorzystać, składając odpowiedni wniosek, 
korzystając z danych do kontaktu, wskazanych w pkt 2)  

9) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

11) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

1) RODO - Rozporządzenie 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”). 
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