
Administrator danych 

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki 
sposób będą przetwarzane Państwa dane, jest Gmina Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu przy 
Pl. Magistrackim 1, 58-300 Wałbrzych. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez 
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym wynikających z ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 
najmu mieszkania (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

Odbiorcy danych 

Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (przy czym 
zawsze czynimy to zgodnie z prawem, w tym na podstawie stosownie zawartych umów).  
W związku z powyższym, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

• organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu 
określonym w przepisach szczególnych, 

• podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające 
jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. dostawcom usług IT oraz 
podmiotom konsultingowym lub audytowym,  

• MP Wałbrzych sp. z o.o., będąca inwestorem projektu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu, 

• Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie 
pracowników/współpracowników administratora. 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji przez administratora 
powierzonego mu zadania, w celu którego dane osobowe zostały zebrane. Ponadto, dane 
przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane będą przez okres,  
w jakim Administrator zobowiązany będzie przepisami prawa do archiwizacji przekazanych 
danych. 

Przysługujące Państwu uprawnienia 

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, posiadają Państwo wobec nas prawo 
żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych 
jest w art. 12-23 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), którego tekst można 
znaleźć pod adresem:  

https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji pod adresem:  

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi   

 

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe? 

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza 
kontaktowego. 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich 

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw 
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), w taki sposób, że mogłoby to wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub  
w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

  

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

