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infomaQja o prze(WarZanlu danych osobowych
Zgodnie z arL 13 usし1 i 2 Rozpo屠qdzeha Pahamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016伯79 z dnia 27 kwietnia 2O16 r. w sp闘wie ∝hrony os6b
航zyczilyCh w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych j w spmwie swobodnego pIZePfywu takich danych oraz uctrylenia dyrekty¥vy 95A6NVE

(Pg6lne rozpolZadzenie o ∞hmnie danych) (Dz. Urz. UEし1 1 9 z O4.O5.2016, str. 1), daIej 。RODO . intomujemy 2e:
1. Administmtorem Pan岬ana danych osobowych jest (daIej: Adminjstrator) Gmina Go庵6w §嘩ki ‑ UIZad Miejski w Go度owie §laskim. uI. W昨ka

Polskiego 15, 46‑31O Go済めw §k!ski, tel. O34 35O571 0. e‑m抽um㊥aorzowsiaski.Di

2, Wsp「awach zwi辞anych z Pani/Pana danymi pro亀ze kontaktwa6 $ie lnspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Mo帽W∞m, kontakl pisemny

za pomocq p∝Zfy tradycyjnej na ediさs: Urzqd Mi垂ki w GolZOwie §Iaskim, uI. W堕ka PoIskiego 15, 46‑310 GoiZ6w Sl坤i, ema師
it@go事ZOWsIaski.pI.

3. PanVPana dane osobowe p雇etwarZane巾dq na podstawie art. 6 u3t. 1 I請. c RODO w zwiazku z nastきP面Cymi pIZePisami p帽Wa:

1 〉vlγPetni軸ia obowiezk6w叩IWnych ci唾qcych na Gminie Gorz6w §laski na pod軸wie pow波echnie obow屯z↓兎CyCh昨ePis6w叩wa,

2〉zaspokatania potlZeb mie8ZkaniowγCh os6b wsp押隠c噴cych z Gmina G〇度6w的ski o隠z ko履yst明Cych z jej za∞b6w.
3〉zapewnienia p略Widfowej eksploataQj= utlZymanie wla5ciwego stanu techni∽legO ZasOb6w Gminy Gorz6w §iask=ub zw呼anych z
ProWadzeniem dziaねIno5ci zarzadzania i administJowania nieruchomo§cjami.

4) gospoda「owania nie軸ChomoSciami gmimym= wsp6lnotowymi powierzonymi w zarzad (windykaQia naieZnoScj, P調Wadzenie niezbednych

ewidenQj= dokumen血郎, em陶a korosponden郎. vvykonywanie oraz rozliczanie prac konserwac面ych i remonlchvyCh, Prowadzenie
ksiegowo§ci WM〉 oraz zapewnieniem ZJ6de=inansowania prowadzonej gospodarki mieszkan iowej.

4. W zwiazku z p庵etwarZaniem danych w ∞iach om6wionych w pkt. 3 odbio「cami PanVPana danych sa podmioty wsp帥一racujq∞, mさjace

podpi$ane $tOsOWne umoWy Z Gmina Go庵6w §laski. Umovvy te ogranicz魂達ycie powierzonych danych podmiotom pIZetwa画aeym wylqcznie
do czynno§ci zwiazanych z wykonaniem umowy i zapewniaぬim odpowiednia ∞hrone p博wna. PanVPana dane nie sa wykorzystywane p層eZ
Odbiorc6w danych do ∞16w innych n吃okre6lone w pkt. 3. V¥庵ぬza6 mo2emy nastepujace kategorfe odbiorc6w:
1〉dosta調zanie poczty i pIZesy欣kurierskich, bankowoS6. ubezpie鑑enia, ut雇ymanie porzadku. nadz6「 nad 8ystemami omz inne firmy

wsp61pracl兎∞ Z Gmina Gorz6w §Iaski,
2〉o喝any wladzy pu帥cznej oraz podmioty vuγkon函∞ Zadania pu馴ic訓e iub dziatajq∞ na ZIe∞nie o喝an6w wladzy publicz唯j, W Zakresie i w
∞Iach, kt6re vlγnikajq z p層epis6w powszechnie obowiazujacego pmwa旬Komomik, P〇時a, StraZ Po2ama, Vvydzial Udzieiania i巾fomaQii

MSV晩A
5. PanVPana dane o3obowe噌a p庵echowywane pIZeZ Okres niezbedny do realiza匂i ce16w okre引onych w pkt 4, a PO tym CZasie przez okros
o「az w zakre3ie wymaganym pIZeZ PrZepisy pow8ZeChnie obowiazuj亀cego p「awa・

6, W zwiazku z przetwarzaniem PanげPana danych osobovych pIZystug暁PanUPanu nastepujace up調wnienia:
1 ) pmwo dostepu do danych osobovrych, W tym P阻Wo do uzyskania kopii tych danych;
2) pmwo do Zadania sprostowania (PopraWiania) danych osobowγCh ‑ W PrZyPadku gdy dane 8a nieprawidtowe Iub niekompletne:
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