
Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla uczestników Mieszkanie na Start 

Treść klauzuli  

Klauzula Zgody 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i 

przeprowadzenia programu Mieszkanie na Start 

 

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski ul. Kołobrzeska 15, 64-

920 Piła, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia programu Mieszkanie na 

Start  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. oraz  uchwały Nr XLII/554/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piła, Zarządzenie Nr 505(74)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 

marca 2016 r. w sprawie „Regulaminu wynajmowania lokali z zasobów Programu Wsparcia – Mieszkanie na Start” oraz 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia szkolenia oraz przez okres 1 miesiąca 

od zakończenia programu 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie członkom Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Urząd 

Miasta Piły, firma informatyczna w celu obsługi informatycznej Administratora i podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

 

 

 


