
Załącznik nr 2 do Umowy Najmu nr  …   /N/……… O-DK 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o danych kontaktowych 
 

 
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 

 
działający(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik* .…………………………………………………………….. 

 

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko lub nazwa Podmiotu udzielającego pełnomocnictwa) 
 

 

oświadczam, że w celu realizacji umowy najmu, podaję poniżej dane kontaktowe: 

 

1. Pełna nazwa Firmy/Imię Nazwisko: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
2. Adres siedziby Firmy/Zamieszkania:  

........................................................................................................................................................................................................................... 
3. NIP/PESEL: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
4. REGON: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
5. KRS: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
6. Adres do korespondencji: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
7. Adres e-mail kontaktowy: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
8. Adres e-mail do wysyłania faktur: 

........................................................................................................................................................................................................................... 
9. Telefon kontaktowy: 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

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

miejscowość i data                     czytelny podpis 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 

Pana/Pani dane osobowe, wskazane w niniejszym dokumencie, przetwarzane będą przez Spółkę Invest Park Hajduki S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-
506), ul. Stalowa 17, jako Administratora, w celu prowadzenia baz danych złożonych oświadczeń, w celach archiwalnych, w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także – w niezbędnym zakresie wymaganym dla realizacji zawartej 
umowy najmu – w celu realizacji wiążącej IPH z Panem/Panią umowy (podstawa z art. ust. 1 lit. b RODO). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane 
w szczególności poprzez wprowadzanie danych osobowych do rejestrów Administratora, przechowywanie ich przez Administratora, wydruk 
i skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe. Przetwarzane dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 
niezbędny do realizacji celów oznaczonych w niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia 
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisami prawa. Informujemy o przysługujących Panu/Pani 
uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści swoich danych, o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, a także o przysługującym Panu/Pani 
prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania naruszającego przepisy prawa . 


