
INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  numeru  telefonu  w  celu  ułatwienia 
kontaktu z Zarządem Budynków Mieszkalnych:

TAK NIE

Przyjmuję  do wiadomości,  że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBM, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bema 12,
nazwa podmiotu – Zarząd Budynków Mieszkalnych.

2. ZBM posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem 
pocztowym jak wyżej oraz: 
- nr telefonu +48 (33) 842-40-51,  
- adres email: dane_osobowe@zbm.pl,
- strona internetowa: www.zbm.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celu przeprowadzenia procedury związanej z przetargierm, 
konkursem ofert lub negocjacjami czynszowymi na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 
Miasto Oświęcm na podstawie Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. 
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas 
nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz 
zarządzenia Nr  0050.9.2020 Prezydenta  Miasta  Oświęcim  z  dnia  23.01.2020 r.  w  sprawie  regulaminu 
przeprowadzania  przetargów,  konkursów  ofert  i  negocjacji  czynszowych  na  wynajem  lokali  użytkowych 
stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz powołania komisji przetargowej, konkursu ofert i negocjacji 
czynszowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zarządzenia D Nr DP.0100.2.2011 
z dnia 30.03.2011 r. Z póź. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i rzeczowego 
wykazu akt  obowiąujących w  Zarządzie Budynków Mieszkalnych zgodnie z art.  6  ust.  2  ustawy
z  dnia  14  lipca  1983  r.  o narodowym zasobie  archiwalnym i  archiwach  –  dla  spraw określono 
kategorię archiwalną B 5,  tj. okres przechowywania  5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku po 
ostatecznym załatwieniu sprawy. 

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  usuwania,  sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania danych z  uwzględnieniem 
przepisów prawa.

7. Ma  Pan/i  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, 
a  konsekwencją  niepodania  danych  będzie  brak  możliwości  przeprowadzenia  procedury  związanej 
z  przetargiem, konkursem ofert lub negocjacjami czynszowymi na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Miasto Oświęcim.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

…..........................................
Przyjmuję do wiadomości


