
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRODZIENIU 

W związku z realizacją wymogów 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,  tzw.
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
w zbiorze danych: rejestr wniosków o najem lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego
zasobu Gminy Dobrodzień oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu jest: Burmistrz
Dobrodzienia, Pl. Wolności 1 46 - 380 Dobrodzień.
2. Jeśli  ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i  zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie
Miejskim  Dobrodzieniu,  a  także  pytania  dotyczące  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan
skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Dobrodzieniu  za  pomocą  adresu
iod@dobrodzien.pl, tel. 34 3575100
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  oddania  w  najem  lokalu  na  czas  nieoznaczony  lub  lokalu
socjalnego.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a)  Komisja Mieszkaniowa,
b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu,
c) Miejsko- Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym do
celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 10 lat.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją  przyczyny  związane  z  Pani/Pana  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub  przez stronę trzecią,  z  wyjątkiem sytuacji,  w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W związku z  wyrażoną zgodą osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a  RODO),przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
8. W przypadku powzięcia informacji  o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W związku z wyrażoną zgodą osoby na przetwarzanie danych osobowych, której dane dotyczą, podanie przez Panią/
Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie wyrażenie przez Pana/Pani zgody skutkuje
brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o najem lokalu i podlega zwrotowi wnioskodawcy.
10. Pani/Pana dane nie będą zautomatyzowane i nie będą profilowane.

..................................................................
(data, podpis wnioskodawcy)



POUCZENIE – INFORMACJA DODATKOWA

W związku z wejściem w życie 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,  tzw.
„RODO”) INFORMUJĘ, ŻE w celu ubiegania się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień konieczne
jest  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  wszystkich  członków  gospodarstwa  domowego
wykazanych w punkcie 2, którzy na dzień złożenia wniosku ukończyli 16 rok życia według wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszego wniosku. W przypadku nie wyrażenia zgody przez któregokolwiek z członków, wniosek pozostawia się
bez rozpoznania.

..................................................................
(data, podpis wnioskodawcy)


