KLAUZULA INFORMACYJNA – POSIADACZ IDENTYFIKATORA ZGN OCHOTA
W związku z realizacją wymogów art. 13 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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?
⎯ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-379), ul. Białobrzeska 11 zwany dalej
Administratorem.
⎯ Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą
adresu e-mail sekretariat@zgnochota.waw.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 658 19 03.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą
adresu iod@zgnochota.waw.pl
Dlaczego, jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
⎯ Pani/Pana dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego/adres email, adres
zameldowania/korespondencji, nr rejestracyjny, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu (do wglądu)
przetwarzamy w celu wydania Pani/Panu identyfikatora uprawniającego do parkowania samochodu w
wybranych obszarach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
⎯ Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w zakresie i celu udzielonej
przez Panią/Pana zgody.
Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
⎯ organy publiczne, którym Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie odrębnych
przepisów prawa;
⎯ podmioty świadczące usługi na rzecz ZGN Ochota (obsługa prawa, usługi informatyczne, brakowanie
dokumentacji itp.) na podstawie zawartych umów powierzenia.
Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich?
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do przez okres obowiązywania identyfikatora tj. okres jednego roku od
dnia wydanie identyfikatora a po ty czasie zostaną przekazane do archiwum zakładowego, gdzie będą
przechowywane przez okres 10 lat. Po tym okresie dane podlegają zniszczeniu.
Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przewarzaniem Pani/Pana danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo do:
⎯ dostępu do swoich danych w tym uzyskanie kopii danych*;
⎯ żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych*;
⎯ żądania usunięcia danych osobowych w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody*;
⎯ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych*;
⎯ sprzeciwu wobec przetwarzania danych*;
⎯ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Jest nim
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.
22 531 03;
⎯ nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych*.
Czy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i czy są profilowane?
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

* Szczegółowe wyjaśnienia o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są na stronie internetowej ZGN Ochota w zakładce –
RODO - PRAWA OSÓB, KTÓRCYH DANE SĄ PRZETWARZANE.

