SZANOWNY
WNIOSKODAWCO
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO (art.
13 ust. 1 i ust. 2) pragniemy poinformować, iż:
cd. >

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Twoich danych osobowych jest
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibą
przy ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną
danych możesz kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
iod@mzgm.boleslawiec.pl

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w
celu niezbędnym do:

CELE

1. Wyłonienia
najemców
lokali
mieszkalnych
położonych przy ul. Żwirki i Wigury 12 w
Bolesławcu zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda na
przetwarzanie danych osobowych oraz art. 9 ust. 2
lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie szczególnej
kategorii danych (danych wrażliwych).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu
niezbędnym do:

CELE

2.
Realizacji
obowiązków
administratora
wynikających z przepisów prawa takich jak
archiwizacja wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu
niezbędnym do:

CELE

3.
Dochodzenia
roszczeń
i
obrony
przed
roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania
władzy
publicznej
powierzonej
administratorowi

ODBIORCY

Odbiorcami (czyli firmy / instytucje które mogą mieć dostęp
do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Twoich
danych mogą być:
• podmioty współpracujące z Miejskim Zakładem Gospodarki
Mieszkaniowej na podstawie umów powierzenia.
• Urząd Miasta Bolesławiec
• Zespół powołany zarządzeniem nr 107/2019 z dnia 28
marca 2019 przez Prezydenta Miasta Bolesławiec w celu
wyłonienia najemców.
• TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu

RETENCJA

W związku ze złożonym wnioskiem Twoje dane osobowe
będą przechowywane / przetwarzane w MZGM
Bolesławiec. Po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniu ich
oceny przez powołany Zespół lista przyszłych najemców
wraz z ich wnioskami zostanie przekazana do TBS Sp. z
o.o. w Bolesławcu celem zawarcia umowy najmu. Wnioski
pozostające w MZGM będą archiwizowane przez okres 5
lat.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci
poniższe prawa wynikające z RODO:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych
2. Prawo do ich sprostowania

PRAWA

3. Prawo do ich przenoszenia
4. Prawo do ich ograniczenia przetwarzania
5. Prawo do ich usunięcia
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
7. Prawo wniesienia skargi do UODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wszelkich informacji odnośnie realizacji powyższych praw uzyskasz
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

PRAWA / WARUNKI

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO1,
tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem
przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości realizacji wniosku.

