KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
z siedzibą przy ul. Słowackiego 11 17, 66-010 Nowogród Bobrzański.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz.1610 ze zm.) oraz uchwały Nr
XXVI/183/2002 Rady Miasta Nowogród Bobrzański z dnia 21 czerw 2002 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogród
Bobrzański.
4.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o
ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierającym się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z Administratorem:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród
Bobrzański, tel. 683290962, e-mail: now.bobrz.um@post.pl

Administrator – Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@nowogrodbobrz.pl ,
lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

