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Szanowni Państwo

Spełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  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  uchylenie  dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Kościuszki 32a, e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl tel. (22) 120-29-11 reprezentowany przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
e mail : iod@grodzisk.pl tel. (22) 120-29-11.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku
Mazowieckim na podstawie:
- art. 6 ust.1 lit. b RODO w związku z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego,  z  późniejszymi  /  j.t.  Dz.  U z  2016 r.  poz.1610 z  poźn.  zm.  /,
Kodeksem cywilnym (j.t. Dz.U. 2018 poz. 1025 z poźn. zm.), tj. zawarcia umowy oraz w celu podjęcia czynności
zmierzających do zawarcia umowy, w tym do podejmowania działań na żądanie osoby, której dane będą przetwarzane
przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.
395 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2077 z poźn. zm.)
w  celu  wykonania  ciążących  na  administratorze  obowiązków  prawnych,  w  szczególności  doręczenia
i przechowywania dokumentacji księgowej;
- art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. w zakresie zapisu wizerunku poprzez posłużenie się monitoringiem wizyjnym w celu
zabezpieczenia osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.
4. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług:
-  Dostawcom  usług  prawnych  i  doradczych  oraz  wspierających  Administratora  w  szczególności,  kancelariom
prawnym,
- Podmiotom powiązanym i innym jednostkom gminnym,
- Pracownikom, współpracownikom,
- Nie będą udostępnione innym, podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - organizacji międzynarodowej.
6.  Dane  będą  przechowywane  przez  okres  realizacji  ustawowych  zadań  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z kat. archiwizacji i na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
7.  Mają  Państwo  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sposób
i trybie  określonym  w  przepisach  RODO  oraz  prawa  polskiego,  w  szczególności  ustawy  o  ochronie  danych
osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
9.  Obowiązek  podania  danych wynika  z  przepisów prawa  w zakresie  przetwarzania  w celach,  o  których  mowa
w pkt. 3,  podanie  danych wynika  ze stosunku umownego i  jest  niezbędne  w celu  realizacji  umowy.  Niepodanie
danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizacje
umowy.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Maz. jako Administratora w celu realizacji umowy.
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Data i podpis


