
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O DOPŁATY DO 

CZYNSZU 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679z 27 kwietnia 2016 roku 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, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębica 

reprezentujący Gminę Miasta Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 

Dębica. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 

14 863 - 81 - 00 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

umdebica@um.debica.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-

mail na adres: iod@umdebica.pl tub telefonicznie 14 6838203.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ubiegania się o stosowanie dopłat do 

czynszu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.12 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w 

pierwszych latach najmu mieszkania, Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XLI 

297/2021 .W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, –innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Gminą Miasta Dębica przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miasta Dębica. 

5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia 

realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są 

przetwarzane przez ADO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo 

dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do 

usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczania przetwarzania danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw 

ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

realizacji projektu, o którym mowa w pkt. 3.  

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

profilowane. 
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