Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r.: (art. 13 ust. 1):
Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno,
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat@wabrzezno.com.
2. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: iod@wabrzezno.com.
3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, dane kontaktowe)
przetwarzane są w celu realizacji Pana/Pani wniosku przez Urząd Miasta w Wąbrzeźnie, na
podstawie art. 6 ust. 1 litera c, e Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza
Pana/Pani prawa.
5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji Pana/Pani wniosku przez Urząd Miasta
w Wąbrzeźnie. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody nie będzie możliwa
realizacja wniosku.
6. Odbiorcami danych będą lub mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
(np. organy kontroli i ścigania) oraz podmiot obsługujący pocztę oraz usługodawca poczty
elektronicznej, administrator i zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia
18 stycznia 2011 :



10 lat sprawy związane z ustalaniem uprawnień do najmu lokali oraz przyznawanie
lokali socjalnych, zamiennych* jeżeli dokumentacja nie została przyporządkowana do
zbioru dokumentacji dotyczącej danego mieszkania lub lokalu,
5 lat sprawy związane z zadłużeniem czynszowym *jeżeli dokumentacja nie została
przyporządkowana do zbioru dokumentacji dotyczącej danego mieszkania lub lokalu.

