KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą
w Urzędzie Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Radzionków może się Pani/Pan
skontaktować pod adresem, Urząd Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników
Oświęcimia 42 lub adresem e-mail: j.cholewa@radzionkow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania wniosku o przyznanie lokalu
z zasobu mieszkaniowego gminy/zamiany lokalu w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego*
na podstawie Uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzionków.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja
sprawy stanowi dokumentację niearchiwalną podlegającą ekspertyzie archiwum państwowego,
w wyniku której ustalany jest sposób postępowania. Jeżeli w wyniku ekspertyzy dokumentacja
sprawy zostanie zakwalifikowana do dokumentacji niearchiwalnej minimalny okres
przechowywania wynosi 10 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszają przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy/zamiany lokalu w ramach gminnego zasobu
mieszkaniowego* i udzielenia odpowiedzi w sprawie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa rozpatrzenia wniosku.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną

………………………...…………..
(Data i podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

