INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) – dalej RODO – informuję, że:
1. Administratorzy danych osobowych:
Zarząd Budynków Mieszkalnych (ZBM) z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Bema 12 jest
Administrotorem Pana/-i danych osobowych,
Współadministrowania Pana/-i danych osobowych dokonujemy wraz z Oświęcimskim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. (OTBS) z siedzibą w Oświęicmiu przy
ul. I1 Listopada 16c, zwanym dalej Współadministratorem.
2. Dane kontakowe Inspektora Danych Osobowych:
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Współadministratorów można kontaktować się Inspektorami Ochrony Danych Osobowych w:
a) ZBM
- listownie lub osobiście: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12,
- telefonicznie: +48 (33) 842-40-51,
- elektronicznie: dane_osobowe@zbm.pl,
b) OTBS Sp. Z o.o.
- listownie lub osobiście 32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16c,
- telefonicznie: +48 (33) 844-40-64,
- elektronicznie: kinga@informatics.jaworzno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego, jakim jest
wynajem lokalu mieszkalnego, w inwestycji położonej przy ul. Sadowej, w budynku M, realizowanej
przez OTBS Sp., z o. o. w Oświęcimiu w związku z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
w przypadku danychpodanych dobrowolnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu,
ul. 11 Listopada 16c.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji dokumentów.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usuwania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. W przypadku danych podanych dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) posiada Pani/Pan
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, któreg dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art 77 na
adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy
partycypacji i umowy najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji położonej przy ul. Sadowej,
w budynku M, realizowanej przez OTBS Sp., z o. o. w Oświęcimiu. Konsekwencją nie podania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Pana/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
…..........................................
Przyjmuję do wiadomości

