
KLAUZULA INFORMACYJNA 

wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem  

lub z Gminą Bytom 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Administratorem danych osobowych są Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu, przy  

ul. Armii Krajowej 54b, e-mail: sekretariat@bm.bytom.pl  tel.: (32) 532 50 10 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  

adres: Bytomskie Mieszkania w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54b, tel. 782 902 915  

e-mail iod@bm.bytom.pl 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  

i art. 9 ust. 2 lit. g  RODO w związku z rozpatrzeniem wniosku o zamianę lokalu 

mieszkalnego z dobrowolnie dobranym kontrahentem lub z Gminą Bytom na podstawie 

m. in.: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny, aktów wykonawczych i prawa miejscowego; 

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku  

z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty 

przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące 

system informatyczny, dostawcy oprogramowania ALGOR Informatyzacja 

Przedsiębiorstw Sp. z o.o., ul. Dąbrówki 13, 40-081 Katowice; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres rozpatrywania wniosku oraz przez 

okres oczekiwania na przyznanie lokalu, zawarcia umowy lub okres oczekiwania na 

wyrażenie zgody na dokonanie zamiany i zawarcia umowy oraz w celach archiwalnych 

po zakończeniu sprawy 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach prawo do żądania usunięcia danych 

oraz ograniczenia przetwarzania danych poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia/wniosku oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 

2016/679); 

5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

7. Podawanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Odmowa 

podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji wskazanego 

zadania przez Administratora.  
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