....................................................
(imię i nazwisko)

Radomsko, dn. ............................................

....................................................
....................................................
(adres zamieszkania)
...................................................
telefon
PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
Proszę o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego oznaczonego nr ............... znajdującego się w
budynku przy ulicy......................................, którego jestem głównym najemcą.
Załączniki:
1. kserokopia umowy najmu
2. zaświadczenie z TBS o niezaleganiu
z opłatami czynszowymi

…………………………….
(podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o wykup lokalu mieszkalnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomska, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,
tel. 44 685 45 00, e-mail: um@radomsko.pl.

2.

Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony
danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie; 44 685 44 72, 44 685 45 10
lub poprzez pocztę elektroniczną: abi@radomsko.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/324/98 z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących własność komunalną miasta Radomska, w celu rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie przez okres
wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych z Administratorem lub innych instrumentów prawnych
przetwarzają dane osobowe.

6.

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji
międzynarodowych.

7.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego odbywa
się przetwarzanie danych:


prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),


prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne ( na
zasadach i trybie art. 16 RODO),


prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( na zasadach i trybie art. 17 RODO),



prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ( na zasadach i trybie art. 18 RODO),



prawo do sprzeciwu (na zasadach i trybie art. 21 RODO).

8.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie
danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych
osobowych.

