1. NAZWA ZBIORU DANYCH
UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ
KOMUNALNYCH – WNIOSKI NAJEMCÓW
2. ADMINISTRATOR DANYCH
Nazwa:
Miejscowość:
Ulica:
REGON:

Wójt Gminy Kaczory
Kaczory
Dworcowa 22
570791193

3. Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.).

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych:

administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie
danych innemu podmiotowi (art.31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

5. Podstawa

prawna
upoważniająca
(art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2):

do

prowadzenia

zbioru

danych

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa :
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.).
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą,
jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego,
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby fizyczne – najemcy mieszkań.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,

inne dane osobowe, przetwarzane w zbiorze:

9. Sposób zbierania danych do zbioru:

Od osób, których dotyczą.

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być

przekazywane:

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego-

