Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 243
Prezydenta Olsztyna
z dnia 28 czerwca 2018r.
Klauzula informacyjna – w związku z umową na odpracowanie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016
r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,
ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, zwany dalej Zakładem;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej oraz
pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: iod@zlibk.olsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
4) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu:
- zawarcia umowy dotyczącej zamiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na
świadczenie niepieniężne oraz skierowania Pana/Pani do świadczenia pracy, a także rozliczenia
salda lokalu.
5) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do zawarcia umowy dotyczącej zamiany
formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenie niepieniężne jest
dobrowolnie, aczkolwiek odmowa ich podania spowoduje pozostawienie podania bez
rozpoznania.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
- podmioty wspierające Zakład w prowadzonej działalności, przetwarzające dane na zlecenie
Zakładu, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów,
- podmioty, na rzecz których świadczyć będzie Pani/Pan usługi w ramach odpracowania długu,
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane przepisami prawa lub
gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu i zachowania zasady
rozliczalności.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO;

9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby odpracowującej)

