Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych

jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 25 60.
2. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych Oliwią Sosin,
pod adresem e-mail:oliwia.sosin@zbm.cieszyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wniosków o

udzielanie

obniżek na stawki czynszu w ramach pomocy de minimis za najem lokali użytkowych
wynajmowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. Powyższe dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Administrator danych osobowych informuje również iż udzielana obniżka na stawki czynszu za
najem lokalu użytkowego stanowi pomoc publiczną, w tym również pomoc de minimis,dlatego
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji
i Konsumentów bądź ministra właściwego do spraw rolnictwa.
6. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2

RODO;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
7. Podanie

danych

ma

charakter

dobrowolny,

aczkolwiek

jest

wymogiem

ustawowym,

a konsekwencją odmowy ich podania jest bram możliwości udzielenia wsparcia w ramach
pomocy de minimis.
8. Osoby których dane będą przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzane

dane nie podlegają

przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie
danych będzie odbywało się zarówno w formie papierowej jak i z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego.

