
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych ( przetwarzanych w związku z ustawą  z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego )

Zgodnie z art.13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podajemy
poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6 82-224
Lichnowy, Tel. 55 271-27-23 , e-mail sekretariat@lichnowy.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz
przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się
z wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora - adres e-mail: iod@lichnowy.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy
Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy, polegającego na
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, poprzez zapewnianie
lokali socjalnych i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o
niskich dochodach. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu
prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, a także mogą być
przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego
oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli się pojawią.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c oraz
art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, a
także ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Nr XXIV/150/2016
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy.

5. Administrator danych osobowych udostępnia Pani/Pana dane osobowe jednostkom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych jest również komisja
mieszkaniowa która, sporządza listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu
mieszkalnego oraz listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego.
Listy osób (zawierające dane osobowe w postaci imion i nazwisk) podawane są do
publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy Lichnowy, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy
Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych: tj. przez okres 10 lat kalendarzowych licząc od 1 stycznia
roku następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb
urzędu i celów kontrolnych. W przypadku zawarcia umowy na wynajem lokalu
komunalnego lub lokalu socjalnego, dane będą przetwarzane przez okres trwania
łączącej umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych
roszczeń z tym związanych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
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Kodeks Cywilny. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy,
którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych oraz księgowi.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do dostępu do treści danych osobowych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych,
c. prawo do żądania usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w tym
zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.


