Informacja o przetwarzanych danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 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, zwane dalej RODO)
w imieniu Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich z siedzibą
w Strzelcach Opolskich, z siedzibą ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP 7561774211, numer
REGON 531572544
informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo
ww. danych.

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w
Strzelcach Opolskich (zwany dalej GZMK) z siedzibą ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie:
NIP 7561774211, numer REGON 531572544
2) Inspektorem Ochrony Danych w GZMK jest Pan Mateusz Gruntowski, z którym kontakt jest
możliwy drogą e-mailową: mgruntowski@radcaprawny.opole.pl
3) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji na
Państwa rzecz zadań statutowych oraz ustawowych przez GZMK, które to zadania należy rozumieć
jako gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Strzelce Opolskie, obejmującym w
szczególności gminny zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, w tym garaże wraz z terenami
niezbędnymi do racjonalnego korzystania z budynków, cmentarz komunalny oraz nieruchomości
zabudowane i niezabudowane służące do prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone
pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Szczegółowy zakres zadań wskazany jest w Statucie
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) dane osobowe przekazywane przy podpisywaniu umów, aneksów do nich lub innych
dokumentów związanych z realizacją tych umów – w celu realizacji umowy zawartej
z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
b) dane osobowe przekazywane telefonicznie lub mailowo - w celu skontaktowania się
z klientem GZMK i udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres
kontaktowania się z klientem,
c) Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w punktach powyżej dane osobowe
Klientów GZMK mogą być przechowywane w celach wskazanych w przepisach obowiązującego
prawa, a w szczególności w celu:
✓ dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
✓ windykacji należności
✓ prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
✓ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych
i rachunkowych,
✓ zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
✓ przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez
Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5) Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach
wskazanych w punktach a) i b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony
interes Administratora polegający na konieczności wykonywania obowiązków ustawowych
oraz statutowych.
6) Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach
wskazanych w punkcie c) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań
ustawowych i statutowych GZMK lub innych usług dokonywanych na Państwa rzecz przez
GZMK, a po zakończeniu ww. okresów wyłącznie w zakresie, na zasadach i przez okres
wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
8) Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji działań
ustawowych przez GZMK jak również w celach statystycznych.
9) konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak
możliwości wykonania na Państwa rzecz zadań statutowych i ustawowych GZMK związanych
gospodarowaniem mieniem Gminy Strzelce Opolskie.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich, z za wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do tego na mocy konkretnego przepisu prawa, (np. organy wymiaru
sprawiedliwości, organy ścigania) oraz Gminy Strzelce Opolskie i jej upoważnionych jednostek
organizacyjnych. Mogą być one również powierzone podmiotom zapewniającym
Administratorowi obsługę prawną, bankową i cyfrową (usługi hostingu, oprogramowania,
realizacji płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych) itp. oraz podmiotów
wykonujących w imieniu GZMK prace techniczne, projektowe, fizyczne itp. związane
z gospodarowaniem mieniem komunalnym Gminy Strzelce Opolskie. Niemniej w każdym z ww.
przypadków
11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowych
12) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami,
w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do Państwa danych
osobowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
13) Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny
z zakresem udzielonej przez Państwa zgody oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.
14) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
15) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
(ESP) z użyciem platformy ePUAP. gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. RODO

