
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII DANYCH 
OSOBOWYCH 

do wniosku o zamianę wynajmowanego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Słupska na mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku. 

Zgodnie z treścią art. 9 i  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Słupsk  Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku, 
natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zgodnie z umową powierzenia 
występuje w roli procesora danych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 
z  rozpatrzeniem wniosku o zamianę lokalu wraz z załącznikami. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od momentu  rozpatrzenia 
złożonego wniosku o zamianę wynajmowanego lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Miasta 
Słupska na mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku. 
Dokumentacja będzie archiwizowana  w siedzibie procesora danych tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Plac Zwycięstwa 4. 
 
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

5. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem ido@pgm.slupsk.pl, 
a także pocztą tradycyjną pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ul. J. Tuwima 4 
Słupsk 76-200, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą zautomatyzowane 
 i poddawane profilowaniu. 

 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, nie będzie przekazywać danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym 
usługi na zlecenie Miasta Słupska.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres 
zamieszkania, adres do korespondencji, dochód w gospodarstwie domowym, stan zdrowia 
w związku ze składanymi dokumentami  o zamianę wynajmowanego lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupsk na mieszkanie w nowo wybudowanym 
budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku.  

 

…………………………………….                                                             ………………………………………………………………… 

    (miejscowość, data)                                                                            (podpis osoby udzielającej zgody) 


