
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ W IZBICKU. 

 

Szanowni Państwo 

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje 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 

(popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych  

na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane  

z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. 

  

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH JEST: 
 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku z siedzibą w Izbicku,  

ul. Powstańców Śl. 16, tel. 77 4617 221 wew. 112, e-mail: zgkiw_izbicko@o2.pl  

 dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  

i Wodociągowej w Izbicku:  wojciechjanicki@bodo24.pl 

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: 
Pani/Pana dane osobowe w ZGKiW w Izbicku będą wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji umowy 

na najem lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1234 t.j.) 

 

ODBIORCA DANYCH: 

Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: 

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu obowiązywania umowy, następnie po upływie 

dwóch lat zostaną przekazane do archiwum zakładowego i tam przechowywane przez okres  5 lat. 

 

PRZYSŁGUJĄCE PANI/PANU UPRAWNIENIA: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do przeniesienia danych, 

 prawo do sprzeciwu, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane 

niezgodnie z przepisami prawa – skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

  

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚĆI PODANIA DANYCH:  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych 

osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku, w efekcie brak możliwości podpisania i realizacji 

umowy dotyczącej najmu lokalu mieszkalnego. 
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