Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zawarcie umowy
najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu będącego własnością
MP Wałbrzych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
W związku z art. 13 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”):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl.
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
pisemnie na adres administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail
iodo@um.walbrzych.pl, lub telefonicznie pod numerem 74 665 53 59.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr
LXIII/772/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zasad
przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych
położonych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu będących własnością MP Wałbrzych Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, w celu: przeprowadzenia naboru, rozpatrzenia oraz dokonania
oceny punktowej wniosków o zwarcie umowy najmu mieszkania, dokonania weryfikacji
finansowej wszystkich wnioskujących pod kątem zgodności dochodu wnioskującego
gospodarstwa domowego z postanowieniami ww. Uchwały, sporządzenia listy najemców,
których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i przekazania tej listy wraz z wnioskami
Inwestorowi - MP Wałbrzych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w
ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. W zakresie,
w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (np. dane dot. zdrowia)
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z
przepisami wymienionej ustawy.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku o zawarcie umowy najmu
mieszkania oraz w dokumentach załączonych do wniosku będzie Inwestor realizujący
inwestycję mieszkaniową, z którym Gmina Wałbrzych zawarła umowę - MP Wałbrzych Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2 (odrębny administrator danych). W
przypadku danych obejmujących dane szczególnych kategorii (np. dane dot. zdrowia) dane
te nie będą przekazywane Inwestorowi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów. Po tym czasie dane będą przechowywane przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do dostępu do
danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

