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2.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB
3. INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 1 i 2Rozporządzenia 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 informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy
Miejskiej Kłodzko - Spółka z o.o. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można
kierować na e-mail: iodo@zamg.klodzko.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iodo@zamg.klodzko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia właściwej gospodarki
ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej
eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności
zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz
do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
Administrator danych prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii odnośnych danych
osobowych:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

dane identyfikacyjne w postaci imion i nazwiska,
numer Pesel,
dane adresowe,
numer telefonu,
e-mail
nr rachunku bankowego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: jednostka samorządu terytorialnego
właściwego dla wspólnoty mieszkaniowej, usługodawcy niezbędni do obsługi nieruchomości.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie 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 - art. 6 ust 1 pkt. c.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także do
upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Administrator danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Posiada Pani/Pan prawo do:

✓ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
✓ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
✓ przenoszenia danych,
✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

