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Oświadczenie:

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13, 14  Rozporządzenia (RODO1) i wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu załatwienia sprawy oraz jej realizacji. 

                                                                                                                                   …...………………...............................................…
                                                                              data, imię  i nazwisko

KLAUZULA   INFORMACYJNA
                                                                                                

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej ZGM) zgodnie z art. 13, 14  Rozporządzenia (RODO1)  informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą  w Czerwionce- Leszczynach, ul. Ligonia 5C;
2.  Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-  Leszczynach  należy  kontaktowa  się  elektronicznie  na  adres:  zgm.iod@czerwionka-
leszczyny.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 pkt.  b (RODO 1) tylko w niezbędnym zakresie oraz w celu wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze2 zg. z art. 6 ust. 1 pkt lit. c. (RODO1) Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zg. z art. 6 ust. 1 pkt. f bądź RODO1.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umów; 
5. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane oraz  przechowywane będą przez okres uwzględniając:  przepisy prawa, które obligują do przetwarzania danych przez określony czas;  okres,
który jest niezbędny do ochrony prawnych interesów Administratora Danych; okres, na jaki została udzielona zgoda.
7. Posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
(art. 15-22 Rozporządzenia - RODO1). 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy któryś z nich uzna,  iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, narusza przepisy ogólnego RODO1.
9.  W przypadku  wyrażenia zgodny -  w myśl  art.  7  ust  3  RODO 1,  zgodę można  w każdym momencie cofnąć.  Wycofanie zgody nie  wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, natomiast spowoduje usunięcie danych w zakresie jakim została udzielona zgoda.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem do rozpatrzenia sprawy objętej niniejszym pismem (wnioskiem) Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wnioskowanej sprawy.
11. Dane osobowe nie będą przez Administratora Danych2 podlegać automatycznemu profilowaniu.

_____________________________________________________________________

1   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.

2    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny


