INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH/ SOCJALNYCH/ POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Burmistrz Miasta Pyskowice – Urząd Miejski w Pyskowicach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3
(tel. 32 332 60 00; e-mail: info@pyskowice.pl) jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego/ lokalu socjalnego/ tymczasowego
pomieszczenia należącego do lokalowego zasobu gminy Pyskowice oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych osobowych.
Podanie danych jest wymagane w związku z:
a) wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności: Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego, Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie administratorowi realizacji ww. celów.
Zebrane dane będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane te
nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą profilowane. Dane będą przetwarzane i
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pod nr telefonu: 32 332 61 03 lub pisząc na adres: iod@pyskowice.pl
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