
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o mieszkanie 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1), dalej „RODO” informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane – Burmistrz Miasta 

Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się 
poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu 
pierwszym. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-
mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia najemców lokali mieszkalnych, przez Gminę Miasto 
Zakopane w budynku mieszkalnym Zakopiańskiego TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z 
o.o. przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja 
przez Gminę zadań określonych w art. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e oraz 7f ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 
schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (tj. Dz.U z 2022 poz. 377 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U z 2022 poz. 559 z późn. zm.), a także w Uchwale Rady Miasta Zakopane nr XXXIX/552/2022 z 
dnia 14 czerwca 2022 r. oraz w Uchwale Rady Miasta Zakopane nr XLIII/587/2022 z dnia 30 grudnia 2022 
r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze. 
W zakresie numeru telefonu kontaktowego dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ułatwienia kontaktu. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych, pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą 
(zgodnie z art. 14 RODO), może obejmować: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia, adres 
zamieszkania, miejsce pracy, źródło dochodu, wysokość wynagrodzenia członków gospodarstwa domowego. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów 
prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. 
Odbiorcami danych będą również członkowie komisji konkursowej. Dane osobowe w postaci listy 
podstawowej i listy rezerwowej przyszłych najemców zostaną umieszczone na stronach 
www.bip.zakopane.eu i www.ztbs-zakopane.pl oraz przekazane TBS Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa sp. z o.o., ul. Kamieniec 25 w Zakopanem w celu zawarcia umowy z najemcami. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania celu 
wskazanego w pkt. 3 tj. wyłonienia najemców lokali mieszkalnych, oraz przez okres określony w ustawie 
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, tj. przez 25 
lat. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres 
określony przepisami prawa w tym zakresie, tj. przez 10 lat. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje: 
- prawo dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO; 
- prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO; 
- prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO. 

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody przysługuj prawo do wycofania zgody 
w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: 
azwijacz@zakopane.eu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).  

10.  Podanie danych osobowych wynika z obowiązku przewidzianego w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku.  

11.  Dane osobowe, które nie zostały przekazane przez osobę której dane dotyczą (dane członków gospodarstwa 
domowego), zostały uzyskane od wnioskodawcy. 

 
- Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  



- Zobowiązuję się do przekazania, osobom wskazanym przeze mnie we wniosku, informacji zawartych w 
powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  
- Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu 
kontaktowego przez Gminę Miasto Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane w celu sprawnego 
kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy. 
- Oświadczam, iż mam świadomość, że od momentu podpisania umowy partycypacji i najmu mieszkania 
Administratorem moich danych osobowych oraz danych osób wskazanych we wniosku będzie TBS Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. ul. Kamieniec 25 w Zakopanem. 
 

 Niepotrzebne skreślić 
 

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

 data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 


