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NAJEMCY I UŻYTKOWNICY 
 
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: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w 
zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości, związanej z: rozliczeniami, konserwacją, administracją, obsługą 
wniosków i skarg, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych, 

 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 oraz jej Właścicieli, Najemców, Użytkowników, 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 wynikającym z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 
roszczenia lub obroną przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty 
współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych, 

 dostawcy oprogramowania. 

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. 

 5 lat (od zakończenia roku), licząc od dnia zbycia lokalu (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 zbycia lokalu. 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

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 wniesienia sprzeciwu, 

 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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PEŁNOMOCNICY 
 
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. 

Zakres i źródło danych 
Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, telefon, 
mail uzyskaliśmy od osoby której jest Pan/Pani pełnomocnikiem  

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

 niezbędnym do reprezentowania przez Pana/Panią właściciela lokalu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, 
zgodnie art. 6 ust. 1 lit c RODO wynikającego z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 

716), 

 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 będzie Urząd Gminy, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty 
współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych, 

 dostawcy oprogramowania, 

 wspólnota mieszkaniowa. 

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

 przez okres niezbędny ZGKiM do obsługi nieruchomości, w związku z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem 
gminy. 

 do czasu przedawnienia roszczeń, 

 do czasu zmiany przez osobę, która ustanowiła Pana/Panią pełnomocnikiem. 

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 wniesienia sprzeciwu, 

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

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. 

Zakres i źródło danych 
Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców 
uzyskaliśmy od lokatora/najemcy lokalu z którym Pan/Pani współzamieszkuje. 

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 art. 6 ust. 1 lit c RODO, które wynikają z z 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716), 

 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 będzie Urząd Gminy, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty 
współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych, 

 dostawcy oprogramowania, 

 wspólnota mieszkaniowa. 

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

 przez okres niezbędny ZGKiM do obsługi nieruchomości, w związku z zarzadzaniem mieszkaniowym zasobem 
gminy – do czasu zbycia lokalu lub zakończenia 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 sprzeciwu, 

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
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PRZYSZLI NAJEMCY 
 
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 wniosku na najem lokalu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
zarządzenia Burmistrza nr 68/7/2015, 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia lub 
obroną przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: organ nadrzędny, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty 
współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z obsługą wniosku na najem lokalu: 

 do czasu odwołania udzielonej zgody, 

 przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

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 wniesienia sprzeciwu, 

 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 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia 
Pana/Pani wniosku przez ZGKiM. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia wniosku 
o najem lokalu w ZGKiM. 
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DZIERŻAWCY 
 
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 realizacji umowy w związku z dzierżawą powierzchni na targowisku miejskim, zgodnie art. 6 ust. 1 
lit. b RODO, 

 w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, z ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd skarbowy, organ nadrzędny, dostawcy usług pocztowych oraz 
podmioty współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych, 

 wsparcia oprogramowania dziedzinowego, 

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

 5 lat (od zakończenia roku), licząc od dnia jej zakończenia, zgodnie z art. 74 Ustawy o Rachunkowości oraz Art. 86 
Ordynacji Podatkowej, 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

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

Dobrowolność podania danych 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy na 
dzierżawę powierzchni z ZGKiM w Milanówku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
zawarcia umowy. 
  

mailto:iod@zgkim-milanowek.pl


OSOBY FIZYCZNE SKŁADAJĄCE OFERTĘ W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH DLA 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
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: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach - archiwizacja dokumentów, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie 
dokumentacji księgowo-podatkowej oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących wyroków 
skazujących oraz naruszeń prawa - art. 10 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 - roszczenia oraz obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych 
wrażliwych / szczególnej kategorii), dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze 
świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu zamówień publicznych przez okres: 

 5 lat (od zakończenia roku) w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej  

 5 lata w związku z przedawnieniem roszczeń, 

 5 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2018, 
poz. 217). 

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

 prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP),  

 prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP),  

 prawo żądania usunięcia danych,  

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego), 

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

Dobrowolność podania danych 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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KANDYDACI DO PRACY 
 
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 przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, 
wynikającego z Kodeksu Pracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia 
procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania w 
dokumentach aplikacyjnych danych dodatkowych oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO w przypadku podania danych 
szczególnej kategorii, 

 wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku 
wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie 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, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

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

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 3 miesiące, ze względu na kwestie roszczeniowe, w przypadku naboru na stanowiska urzędnicze podlegające pod 
ustawę  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w pozostałych przypadkach dane są usuwane 
po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do 
przyszłych rekrutacji 

 do czasu odwołania zgody, w przypadku danych dodatkowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, nie dłużej 
niż do zakończenia procesu rekrutacji lub do 3 miesięcy dla stanowisk urzędniczych, w przypadku braku wyrażenia 
zgody na przyszłe rekrutacje. 

 do czasu odwołania zgody na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania,  

 prawo do usunięcia danych,  

 prawo do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 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 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia 
Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
aplikowania do pracy. 
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W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii prosimy o dopisanie w 
dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZGKiM, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4 szczególnych kategorii 
danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych. 
 
        …………………………………………………….. 
         Data i czytelny podpis 
 
Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez ZGKiM do przyszłych rekrutacji, prosimy o 
dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez 
ZGKiM, z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Spacerowej 4 w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez ZGKiM  na 
potrzeby przyszłych rekrutacji.  
 
        …………………………………………………….. 
         Data i czytelny podpis 
  



OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 
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 realizacji zadań wynikających z umowy o pracę, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na 
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,  

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, jak np. obowiązki wynikające z 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy, 

 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 mogą być: ZUS, Urząd Skarbowy, firmy ubezpieczeniowe, medycyna pracy, firmy 
szkoleniowe oraz podmioty współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 dostawcy oprogramowania, 

 informatycznych. 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 50 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia pracy 
przez pracownika (art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) – dla osób zatrudnionych do 2019 r., 

 10 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia pracy 
przez pracownika (art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach) – dla osób zatrudnionych od 2019 r., 

 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych przez pracownika na podstawie zgody, 

 do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 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 danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości podpisania umowy.  
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UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZĄ 
 
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 realizacji zadań wynikających ze współpracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie 
udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku, 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej, 

 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, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, osoby wnioskujące o dostęp do informacji 
publicznej oraz podmioty współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych, 

 dostawcy oprogramowania. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia 
zakończenia współpracy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, 

 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody, 

 do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 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 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami 
umowy o współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia współpracy. 
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UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
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 realizacji zadań wynikających z umowy cywilno-prawnej, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na 
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku, 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach, 

 realizacji zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust 1 lit e RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych, jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: ZUS, Urząd Skarbowy, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług pocztowych 
oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 wsparcia informatycznego, 

 dostawy i wsparcia oprogramowania dziedzinowego. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
W przypadku ubezpieczenia w ZUS 

 50 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 
125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej do 2019 r., 

 50 lat lub 10 lat dla osób zatrudnionych w okresie 1999 – 2018 r. – o ile zostaną do ZUS złożone raporty RIA za 
wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem w tym okresie, 

 10 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 
125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej od 2019 r., 

W przypadku braku ubezpieczenia w ZUS 

 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia 
zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, 

Ponadto 

 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody, 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

 10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2018, poz. 
217) 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania 
jest umowa lub zgoda, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 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 danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości podpisania umowy. 
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OSOBY FIZYCZNE REPREZENTUJĄCE PODMIOTY PRAWNE 
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: 

 realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy lub też realizacji zawartej umowy, której jest Pan/Pani 
reprezentantem strony umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO, 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych. 

 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, wynikających z zawartej umowy, 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty 
współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 wsparcia informatycznego, 

 dostawcy oprogramowania dziedzinowego. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 5 lat (od zakończenia roku) zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – tak jak umowa, 

 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

 do czasu przedawnienia roszczeń – 6 lat. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 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 dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. 
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PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW 
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. 

Źródło i zakres przetwarzanych danych 
Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od Pana/Pani pracodawcy w związku z realizacją 
postanowień umowy. 

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

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO wynikającego z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych. 

 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, wynikających z zawartej umowy, 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 wsparcia informatycznego, 

 dostawcy oprogramowania dziedzinowego. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 5 lat (od zakończenia roku) zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości – tak jak umowa, 

 10 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2018, 
poz. 217), 

 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

 do czasu zmiany przez pracodawcę, 

 do czasu przedawnienia roszczeń – 6 lat. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 
narusza przepisy RODO. 
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OSOBY PRZESYŁAJĄCE KORESPONDENCJĘ 
 
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: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z obowiązkiem 
odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach - archiwizacja dokumentów. 

 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 mogą być: dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, 
w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z przesłanym zapytaniem: 

 do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie, 

 przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

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 wniesienia sprzeciwu, 

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na przesłaną 
korespondencję.  
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OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 
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: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – realizacja świadczeń w ramach ZFSS, 

 niezbędnym do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez nas lub osobę której dane dotyczą, 
wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 9 ust. 
2 lit. b) 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 w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 dostawcy oprogramowania, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres: 

 do czasu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości 

 do czasu przedawnienia roszczeń – 3 lata. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

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

Dobrowolność podania danych 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania ze świadczeń. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze świadczeń ZFSS. 
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MONITORING WIZYJNY 
 
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: 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - zwiększenie 
bezpieczeństwa osób i mienia: personelu, interesantów oraz innych osób przebywających na terenie ZGKiM oraz 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług: 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 około 14 dni, 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania, 

 prawo do usunięcia danych, 

 prawo ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu, 

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO.  
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OSOBY ZGŁASZAJĄCE PRACE DO WYKONANIA 
 
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: 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym – przyjęcie oraz realizacja Pana/Pani zgłoszenia, wynikających ze statutu ZGKiM oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczeni i 
obrona przed roszczeniami. 

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

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 do czasu zrealizowania zgłoszenia, 

 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania,  

 prawo do usunięcia danych,  

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu,  

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

Dobrowolność podania danych 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia od Pana/Pani 
zgłoszenia przez ZGKiM w Milanówku. 
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OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
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: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust .1 lit. c, w związku z rozpatrzeniem złożonego wniosku, udostepnieniem 
informacji, wydaniem decyzji odmownej lub też odwołaniem od decyzji. 

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

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu zamówień publicznych przez okres 

 do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji, 

 do momentu zakończenia procesu odwoławczego. 

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

 prawo żądania dostępu do danych,  

 prawo żądania sprostowania danych,  

 prawo żądania usunięcia danych,  

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 

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

Dobrowolność podania danych 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia wniosku o 
dostęp do informacji publicznej. 
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OSOBY KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY UMIESZCZONE W BIP 
 
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: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku ustawą z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Art. 8.1). 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Ministerstwo Cyfryzacji, w związku z udostępnieniem platformy 
internetowej oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: 

 wsparcia informatycznego. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:  

 w przypadku danych pracowników oraz osób wybranych na stanowisko pracy dane są usuwane po ustaniu 
zatrudnienia 

 w przypadku danych kontrahentów dane są usuwane po zakończeniu umowy o współpracy. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
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OSOBY ZGŁASZAJĄCE DZIECI NA NAUKĘ PŁYWANIA 
 

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: 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym – przyjęcie zgłoszenia dziecka, czynności zmierzające do zorganizowania zajęć, 
wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust 1 lit e RODO, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w 
interesie publicznym, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczeni i 
obrona przed roszczeniami. 

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

 hostingowych, 

 informatycznych. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 do zakończenia zajęć - w przypadku zakwalifikowania się, 

 do czasu, kiedy decyzją ZGKiM Pana/Pani dziecko nie zakwalifikuje się na zajęcia, 

 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

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

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania,  

 prawo do usunięcia danych,  

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu,  

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

Dobrowolność podania danych 
Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia od 
Pana/Pani zgłoszenia przez ZGKiM w Milanówku. 

mailto:iod@zgkim-milanowek.pl

