URZĄD MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej: RODO informuję, że:
1. Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski;
2. Inspektor ochrony danych:
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk
Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel. 85 7318139
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać
przyznaniu/odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
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4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
- art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
-art.2, art.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2017.180)
-§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz.U.01.156.1817 ze zm.)
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru
legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.2013.589 z dnia 2013.05.22)
- zgoda wnioskodawcy w zakresie podania danych – adres, numer telefonu, data urodzenia.
5.Odbiorcy danych:
Zarządcy lokali mieszkalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w zakresie wysokości i okresu przyznania
dodatku mieszkaniowego oraz dane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz Burmistrza zadania
z zakresu obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat (kategoria archiwalna B5).
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
W zakresie udzielonej zgody: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych we wniosku
danych osobowych spowoduje brak możliwości wydania decyzji.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor - Małgorzata Jefimiuk
----------------------------------------------podpis pracownika

-----------------------------------------------------------data i czytelny podpis wnioskodawcy

