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Informacja

o

przetwarzaniu danych osobowych

’

Na podstawie aft. 13 ust. 1 i ust 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27. 4. 2016 r. w sprawie ochrony osob ﬁzycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych1 w sprawie swobodnego przep1ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej: RODO

informujeg, 26:

Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmz'strz Masta Bzelsk Podlaskz,
1.

u].

Koperm'ka 1,] 7-100 Bielsk Podlaskz';

2. Inspektor ochrony danych:

dane kom‘akz‘owe inspektora ochrony danych - Urzquasz‘a Bielsk Podlask'i, ul. Kopemikaj,
1 7—1 00 Bielsk Podlaski;
e-maz'l: _i_qc_1@_bjgl;k_—_p_gwdlgslgi_.p1 , tel. 85 7318139
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywac’ Sig
mieszkalnego

bgdzz‘e w

celu przydzz'aiu lokalu

4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe begdq przez‘warzane na podstawie:

ustawy 2 14.06.1960 I. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 z péz’n, zm.)
- an. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 20011 0 ochronie praw lokatoréw mieszkaniowym zasobie
gminyi o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2 20161. poz. 1610 z péz'zm)
- art. 63

5. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe bgdq przekazane:

1.Przedsigbiorsz‘wu Komunalnemu Sp. z 0.0.

2. podmz'otowi przez‘warzajqcemu,

realizujqcemu na rzecz Burmz'strza zadanz'a z zakresu
obsfugi systemu elektrom‘cznego zarzqdzam'a dokumentach.

6. Przekazanie danych do paﬁstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe m'e bgdq przekazywane do pansz‘wa z‘rzeciego/organizacji mig—

dzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pam/Pam dane bgdq przechowywane przez okres.

10

lat (kategoria archiwalna BE10

—

z zastrzez‘eniem 2e Archiwum Paﬁstwowe dokona ekspenyzy i utrzyma lub przed1u2y

podany termin).

8. Prawo dostegpu do danych osobowych:
Posiada Pam/Pan prawo dostgpu do treécz' swoich danych osobowych

sprostowanz'a.

z'

prawo do ich

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes
Przysiuguje Pani/Panu prawo wnz'esz'enz'a skargi d0 organu' nadzorczego jakz'm jest
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pam/Pan,
RODO.
przetwarzam‘e dotyczqcych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

z'e

10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Padanie przez Paniq/Pana danych osobowychjest wymogiem usz‘awowym. Nie podam'e
wskazanych we wnz'osku danych osobowych spowoduje, zezosz‘anie Pam/Pan wezwana/y
stosownz'e d0 art. 64 § 2 kodeksu postgpowania administracyjnego d0 usunz'gcz'a brakéw
wm'osku w terminie 7 dm’ — co przediuz‘y czas rozpaz‘rzenia Sprawy.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, proﬁlowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie bgdq przetwarzane w sposéb zautomazyzowany

z'

nz'e

bgdq

proﬁlowane.
10.05 .20 1 8r. Mariusz Michnowski
data i podpis pracownika
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