KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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”)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225
Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Zakładu, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
Zakładzie za pomocą adresu iod@zgnwola.waw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań
Administratora, polegających na:
1) rozpatrywaniu wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych,
przysługujących m.st. Warszawie i wydawaniu rozstrzygnięć w tym zakresie;
2) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ocenie możliwości
udzielenia wnioskowanej ulgi w ramach pomocy de minimis, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
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Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), a w
przypadku dopuszczalności przyznania takiej pomocy i pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie ulgi, wydawaniu zaświadczeń o pomocy de minimis oraz
sporządzaniu sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis.
4. Pani/Pana dane osobowe, dotyczące numeru telefonu, przetwarzane są w celu
ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie przyznania ulgi.
5. Administrator danych osobowych – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Artykułu 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z
2018 r., poz. 362 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do wspomnianej ustawy oraz –
w zależności od rodzaju należności, jaka została objęta wnioskiem o przyznanie ulgi –
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), a także uchwały
nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o
charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy
publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 199, poz. 5645 ze zm.).
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie obejmującym numer telefonu
oraz stan zdrowia odbywa się – w myśl odpowiednio Artykułu 6 ust. 1 lit. a i Artykułu 9

ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” – na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st.
Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów, o których mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze
względu na cele archiwalne w interesie publicznym lub cele statystyczne.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania adresu (gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na
podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

12. Podanie danych, w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności,
wykazujących ważny interes strony, ważny interes publiczny, względy społeczne
lub gospodarcze, w tym trudności płatnicze zobowiązanego jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie danych uzasadniających udzielenie ulgi uniemożliwia
organowi dokonanie ustaleń dotyczących stanu faktycznego sprawy i późniejszej oceny
czy zachodzą przesłanki warunkujące przyznanie ulgi.
13. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i ubiegania się o ulgę w spłacie
należności w ramach pomocy de minimis, zachodzi obowiązek podania następujących
danych:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
14. Podanie danych określonych w pkt 13 ppkt 1) i ppkt 2) jest wymogiem ustawowym, a
brak ich powoduje, że pomoc de minimis nie może zostać udzielona.
15. Uprawdopodobnienie istnienia ważnego interesu strony, ważnego interesu publicznego,
względów społecznych lub gospodarczych, w tym trudności płatniczych zobowiązanego
danymi odnoszącymi się do stanu zdrowia wymaga zgody osoby, której dane dotyczą,
na przetwarzanie tego typu danych.
16. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu ma charakter
dobrowolny i nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie
należności.
17. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
18. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

