
Klauzula Informacyjna przydział/zamiana mieszkań

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych   jest   Gmina  Wielowieś,  ul.  Główna  1,  44-187
Wielowieś, tel: (032) 237 85 00, e-mail: info@wielowies.pl  (dalej: Administrator).

2. W sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych,  można się  kontaktować z
wyznaczonym przez  Administratora   inspektorem ochrony  danych,   listownie  na adres
Administratora z dopiskiem "IOD", oraz mailowo: iod@wielowies.pl

3. Celem  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  jest  rozpatrzenie  wniosku  o
przyznanie/zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz Uchwałą Nr XVI/104/04 Rady Gminy Wielowieś
w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu
Gminy Wielowieś. 

5. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa np. Ośrodek Pomocy
Społecznej.  Odbiorcą  Państwa  danych  będzie  także  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej  z  siedzibą  w  Sierotach,  przy  ul.  Lipowej  14,  przyjmujący  wnioski  i
dokonujący ich formalnej weryfikacji,  oraz Zespół  ds. Mieszkaniowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  okres 10 lat licząc  w pełnych latach
kalendarzowych  począwszy  od  dnia  1  stycznia  roku  następnego  od  daty  zakończenia
sprawy. Okres przechowywania wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania.

8. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

9. Przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  nie  będzie  stosowane  zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

10. Posiadacie  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, Stawki  2,  00-193  Warszawa,  w  przypadku  gdy  Państwa  dane  osobowe
przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

11. Podanie  danych  jest  warunkiem  niezbędnym  do  załatwienia  sprawy.  W  przypadku
odmowy podania danych załatwienie sprawy z przyczyn formalnych będzie niemożliwe. 

Zapoznałem/zapoznałam się w powyższą informacją 
………………………………………………………………………………
                               Data i podpis
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