Załącznik nr 1 do Wniosku
o przydział mieszkania za remont
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/-y:
…………………………………………………. oświadczam, że:
na podstawie art. 6 ust. 1 litera a oraz art. 9 ust. 2 litera a 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
w zakresie prowadzonego rejestru wniosków o ustalenie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu
gminy w tym upublicznienia ich w związku z koniecznością podania do publicznej wiadomości listy osób
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz.1610,
z późn. zm.), Uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 3271) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018,
poz. 1025), w zakresie prowadzonego rejestru wniosków o ustalenie uprawnień do najmu lokali
z mieszkaniowego zasobu gminy. Powyższe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Zostałam/-em poinformowany, że:
1. Administratorem danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl,
adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno.
3. Zgromadzone przez Administratora dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym
podstawę prawną ich przetwarzania.
4. Administrator danych osobowych przetwarza moje dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MZNK w Jaworznie
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor MZNK w Jaworznie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji celu oraz ewentualnych roszczeń,
a następnie zostaną trwale usunięte przez Administratora danych.
8. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
zawarcia umowy z Administratorem danych.
9. Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi prawach:
1. Dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz prawo
ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje
mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy.

…..................................................................................
Data i czytelny podpis

