
KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIE ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna do formularzy służących do zbierania 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 (RODO), informujemy,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

1) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - w zakresie dotyczącym przyznania dodatku mieszkaniowego
i dodatku energetycznego, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail:
prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.

2) Gmina Kędzierzyn-Koźle - w zakresie dotyczącym wynajęcia lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO  oraz:
1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) oraz

uchwały Nr XXXV/397/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 1432) - w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego,

2) z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXXV/396/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 1431) - w celu
rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XLIII/500/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24.02.2022r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-
Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022r. poz. 603) – w celu rozpatrzenia wniosku o wynajęcie
lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle.

3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes w w/w celach.
4. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, to:

adres korespondencyjny Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta, adres e-mail:
inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346/.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z
2011 r. nr 14 poz. 67).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy oraz
w/w uchwały odpowiednio. Brak podania danych osobowych będzie skutkował negatywnym
załatwieniem sprawy.

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom  uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: sądy lub organy ścigania).

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą    profilowane.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą.

Kędzierzyn-Koźle, ……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)



Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle w celu rozpatrzenia wniosku
o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Kędzierzyn- Koźle, …………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)


