
 

Klauzula informacyjna e-BOK 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679), informujemy, że Administratorem danych 
osobowych zamieszczonych w portalu e-BOK jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. 
z o. o., z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.  
 
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b RODO1 oraz uśude2 tj. na podstawie 
zawartej umowy najmu oraz w przypadku zaakceptowania regulaminu, także ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (dostęp do portalu e-BOK jest nadawany wyłącznie dla celów dostępu do informacji o 
wynajmowanym lokalu, m.in. stanie opłat). 
 
Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”). Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@tbspolnoc.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. gen. T. 
Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa). Korespondencję związaną z ochroną danych osobowych, kierowaną pocztą 
tradycyjną, prosimy opatrzeć dopiskiem ,,IOD” lub ,,dane osobowe” to pomoże nam szybciej odpowiedzieć na 
Państwa żądanie/zapytanie.  
 
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez cały czas najmu lokalu lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na platformie/żądania usunięcia danych z e-BOK/skorzystania z prawa do bycia 
zapomnianym.   
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania –  
w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 
 
Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Brak akceptacji lub korzystania z portalu nie spowoduje negatywnych dla 
Pani/Pana skutków.  
 
Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie, m.in. w zakresie 
obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz kurierskiej albo organom państwa w wypadku występowania 
podstawy prawnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  
w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679. 
 

Podstawa prawna: 

1. 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) 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) 

  

  

  

 


