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. Realizacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec oferowanego przez
MZGM w Bolesławcu zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu
niezbędnym do:

CELE

2.
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:
1. Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia

2. Urząd Miasta Bolesławiec / Komisja Infrastruktury
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Zespół do spraw
mieszkaniowych

Twoje
dane
osobowe
będą
przechowywane
/
przetwarzane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem
akt oraz przez okres możliwości wystąpienia roszczeń.
RETENCJA

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem
przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości realizacji wniosku.

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.

