
 

Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 
 
 

 Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji drogą 

elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres e-mail) 

 Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu * 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (numer telefonu) 

 
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 (zwane dalej RODO), że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Helu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50 w Helu 84-150 Hel,  

którego dane kontaktowe są następujące: 

- telefon (58) 677-72-40  

- fax (58) 677-72-77  

- pisząc na adres 84-150 Hel ul. Wiejska 50 

- adres e-mail: ratusz@gohel.pl   

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@gohel.pl  

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu  wykupu lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. 

Podstawą przetwarzania jest: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 6 lipca 1982  
o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego i ustawa z dnia 14 lutego 1991 
oraz zgoda osoby, której dane dotyczą 
 
Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione 
do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla 
administratora.  
 
Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji wynikającej 
z przepisów prawa tj. przez okres pięciu lat. 
  

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, oraz ma 
prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny 
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające  
z przepisów prawa. 

 

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

(data)             (imię i nazwisko, czytelny podpis)   
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