Załącznik nr 11

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO)
informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
z siedzibą przy ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez nas w celu rozpatrzenia złożonego wniosku, co wymaga przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego, badającego czy zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi na
podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub
jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916).
________________________________________________________________
Kraków, ................................ r.
(Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

Informujemy, że:
1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb załatwienia sprawy, w której
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami
prawa.
3. Odbiorcą danych osobowych jest: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz
Urząd Miasta Krakowa.
4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta
Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także
wskazania organów do tego uprawnionych i ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest złożenie niekompletnego wniosku, ze skutkiem
braku możliwości jego rozpatrzenia.
7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c)
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o ulgę na podstawie
zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. Dz.
Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916).
8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielona zostanie ulga w postaci odroczenia, umorzenia
lub rozłożenia na raty należności w kwocie przewyższającej 500,00 zł, będzie
opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na
postawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
w zakresie: imię, nazwisko/nazwa, forma udzielonej ulgi, kwota umorzenia oraz
przyczyna umorzenia.
9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, którym udzielona zostanie pomoc publiczna, będzie opublikowany
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na podstawie art. 37
ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:
beneficjent pomocy, wartość pomocy, forma pomocy, przeznaczenie pomocy oraz
podstawa prawna. Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Bolesława
Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl.

