
 
Załącznik nr 7 do Zasad i trybu postepowania w zakresie 

kwalifikowania osób posiadających status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą do zawarcia umowy o najem lokalu z zasobów 

mieszkaniowych m, st. Warszawy 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 

data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer decyzji wydanej przez 

Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, numer katy pobytu oraz innych danych, które dobrowolnie 

przekazuję przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 

2 lit. a 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) do celu: rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do zawarcia 

umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy oraz na przekazanie danych do Biura Polityki Lokalowej 

Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2 w Warszawie. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania (udostępnienia danych) 

dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

 

 

Pracownik przyjmujący oświadczenie  Osoba składająca oświadczenie 

 

…………………………….……. 

  

………………………………… 

podpis z datą i pieczątką imienną          czytelny podpis z datą 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Klauzula informacyjna  

W związku z realizacją wymogów 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 przetwarzanych w Warszawskim Centrum Pomocy 

Rodzinie jest: Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 

Warszawa.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR 

za pomocą adresu iod@wcpr.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do 

zawarcia umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator będzie także przetwarzał dane w związku z obroną przed 

roszczeniami, w celu wykazania, że zgoda została świadomie i jednoznacznie udzielona, na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Biuru Polityki Lokalowej Urzędu m.st. 

Warszawy przy ul. Canaletta 2 w Warszawie w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w związku 

ze złożonym wnioskiem o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy 

przetwarzanie danych osobowych, (w szczególności: podmioty świadczące na rzecz WCPR usługi 

informatyczne, pocztowe) oraz organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator  udostępni dane 

osobowe  na podstawie przepisów prawa. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu wskazanym w ust. 3 będą przechowywane przez 

Administratora przez 10 lat lub do czasu wycofania zgody. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania (poprawiania); prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 

wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 

podstawy przetwarzania.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 

Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania 

organizacjom międzynarodowym. 

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu 

rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu z zasobów m.st. Warszawy, 

wycofanie udzielonej zgody oznacza brak możliwości jego rozpatrzenia.  

 

         Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

 
…………………..................................................                                  

czytelny podpis  

mailto:iod@wcpr.pl

