
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, 
zwany dalej „ZGKiM”, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4. Można się z nami skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 
• telefonicznie, pod nr. telefonu: tel. 22 755-81-89, 
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@zgkim-milanowek.pl 

Inspektor Ochrony Danych 
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@zgkim-milanowek.pl. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• niezbędnym do obsługi administracyjnej nieruchomości, związanej z: rozliczeniami, konserwacją, 
administracją, obsługą wniosków i skarg, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych, w 
związku realizacją praw i obowiązków ciążących na wspólnocie mieszkaniowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c 
RODO, 

• niezbędnym do skontaktowania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w przypadku 
wyrażenia zgody) w celu przesyłania informacji związanych z: funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej, 
wydarzeniami z życia wspólnoty, rozliczeniem nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

• realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań 
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak roszczenia oraz 
obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami na podstawie umów 
powierzenia, w związku ze świadczeniem usług: 

• hostingowych, 
• informatycznych, 
• dostawcy oprogramowania, 
• Wspólnota mieszkaniowa, 
• organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres: 

• niezbędny ZGKiM do obsługi nieruchomości, w związku z zarzadzaniem mieszkaniowym zasobem gminy. 
• 6 lat, licząc od dnia rozwiązania umowy (w celach podatkowych), zgodnie z Art. 74 Ustawy o 

Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej. 
• do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną – 

nie dłużej niż do czasu trwania umowy najmu. 
• w celu realizacji obowiązku prawnego z art. 6 ust 1 lit c RODO, jak roszczenia oraz obrona przed 

roszczeniami w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 
• prawo do sprostowania,  
• prawo ograniczenia przetwarzania,  
• prawo do usunięcia danych. 
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy na najem lokalu. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości najmu. 
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