OŚWIADCZENIE
1. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mojej osoby dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym
przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych oraz
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
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).
2. Przyjmuję również do wiadomości, iż w przypadku konieczności wykorzystania na moją korzyść
zaświadczeń wydanych przez odpowiednie organy lub instytucje, a nie dotyczących mojej osoby,
zobowiązany(a) jestem do dostarczenia wraz z zaświadczeniem pisemnej zgody na przetwarzanie
danych, osoby której te dane dotyczą.
3. Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BielskuBiałej, ul. Lipnicka 26, będący samorządowym zakładem budżetowym, reprezentowanym przez Dyrektora.
Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem tel.: 33 499 06 00, listownie pod adresem siedziby
lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: sekretariat@zgm.eu. Do kontaktu z administratorem
można też wykorzystać usługi ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się bezpośrednio skontaktować
we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych: telefonicznie pod numerem
33 499 06 98 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@zgm.eu, osobiście lub pocztą tradycyjną pod
adresem siedziby administratora.
3) moje dane będą przetwarzane w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego do
mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizuje zadania
Miasta Bielska-Białej w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
4) moje dane mogą być udostępnione innym podmiotom, tj. jednostkom organizacyjnym Gminy (m.in.
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej), radnym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, jednostkom
administracji rządowej i samorządowej, sądom i organom ścigania (policja, prokuratura), wspólnotom
mieszkaniowym,
5) moje dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego następującego po upływie
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, moje dane osobowe nie będą także przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane wobec nich profilowanie,
6) posiadam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach określonych w art.17 ust.1 RODO z zastrzeżeniem art.17
ust. 3 RODO) lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych
osobowych,
7) posiadam prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji kiedy
uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

………………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………………
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii
Ponieważ dobrowolnie podajecie Państwo dane osobowe szczególnych kategorii1 (dotyczące stanu zdrowia),
które chronione są specjalnie, musimy prosić Panią / Pana o udzielenie odrębnej, wyraźnej zgody na ich
przetwarzanie.
Wobec powyższego prosimy o wyraźne potwierdzenie, że wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w/w danych, które zostały przekazane we wniosku, w celu
zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta BielskaBiałej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola:

 NIE WYRAŻAM ZGODY

………………………………………………
Imię i nazwisko

 TAK, WYRAŻAM ZGODĘ

………………………………………………
Data i podpis

Zgoda na udział radnych Rady Miejskiej w procesie rozpatrywania wniosku o wynajem
Nad prawidłowością przebiegu procesu rozpatrywania wniosków o wynajem lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej w ramach kontroli społecznej czuwają radni Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej. W związku z tym prosimy o wyraźne potwierdzenie, że wyraża Pani / Pan zgodę na udział
radnych Rady Miejskiej w procesie rozpatrywania Pani / Pana wniosku co może wiązać się z przetwarzaniem
Pani / Pana danych osobowych, w tym na udział radnych w wizytacji warunków mieszkaniowych miejscu Pani
/ Pana zamieszkiwania.
 NIE WYRAŻAM ZGODY

………………………………………………
Imię i nazwisko

 TAK, WYRAŻAM ZGODĘ

………………………………………………
Data i podpis

dane szczególnych kategorii to zgodnie z at. 9 RODO, dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
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