
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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),dalej 

"RODO", informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gdańsk - Prezydent 
Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: 
umg@gdansk.gda.pl, telefon: 58 323 60 00. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: iod@gdansk.gda.pl lub telefonicznie pod 
numerem 58 323 60 00. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO w 
związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora ustawą z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę 
mieszkaniową Gminy Miasta Gdańska oraz podmioty współpracujące z Gminą 
Miasta Gdańska przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, dla 
którego zostały zebrane oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń 
wynikających ze stosunków prawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, a 
następnie jako materiał archiwalny przez  czas wynikający  z  przepisów 
dotyczących archiwizacji, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią /Pana  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 
niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji w tym profilowania. 

 

 

 

Proszę o wydrukowanie klauzuli RODO i dołączenie do wniosku. 
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