
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM 
ZARZĄDZANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Gmina Łoniów - Urząd Gminy Łoniów z siedzibą pod adresem 27-
670 Łoniów, ul. Łoniów 56 (dalej: Gmina) w imieniu której obowiązki Administratora wypełnia Wójt Gminy 
Łoniów. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Gminy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@loniow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym 
z zarządzeniem gminnym zasobem mieszkaniowym i nieruchomości oraz bieżącą obsługą zawartych umów. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na gminie 
w postaci zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i nieruchomości, tj.  
4.1. przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego; 
4.2. przepisów ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych; 
4.3. przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
5.1. osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania informacji na Pana/Pani temat na podstawie przepisów 

prawa; 
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Klimontów przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest gmina Klimontów. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem 
ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi lub utrudni bieżące zarządzanie mieszkaniami 
i nieruchomościami. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
8.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
8.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
8.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

8.3.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
8.3.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
8.3.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
8.3.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

8.3.5. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych.  

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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