
ZMIEŃ   PIEC 

 
…………………………………..                                                                     Wrocław, dnia ………………… 
Imię i nazwisko 

……………………  
Telefon kontaktowy   

Wyrażam zgodę na realizację zadań związanych z wymianą ogrzewania w zajmowanym 

przeze mnie gminnym lokalu mieszkalnym położonym we Wrocławiu, ul…………………………….. , 

nr budynku …………, nr lokalu ……… 

….……………………  
Czytelny podpis 

 
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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 informuję, że:  
  
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Św. Elżbiety 3. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
ochronadanych@zzk.wroc.pl bądź pocztą tradycyjną pod adresem Zarząd Zasobu Komunalnego we 
Wrocławiu przy ul. Św. Elżbiety 3. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wypełnienia zadania 

realizowanego w interesie publicznym w tym w celu realizacji procesu wymiany ogrzewania w 
lokalu gminnym w ramach programu „Zmień Piec” na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.   
4. Państwa dane pozyskaliśmy od Urzędu Miasta Wrocławia oraz w toku wykonywania obowiązków 
statutowych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w takim przypadku informacje konieczne do 
prawidłowego zarządzania powierzonym zasobem komunalnym. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Urzędowi Miasta Wrocław, jednostkom Gminy 
Wrocław, do podmiotów serwisujących oprogramowanie i sprzęt IT, hostingodawcy poczty e-mail, 
bankom, kancelariom prawnym, audytorskim, sądom, firmie niszczącej dokumenty oraz do innych 
podmiotów, gdy wynika to z przepisów prawa.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa z zakresu 
dochodzenia roszczeń oraz przez czas określony w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach(t.j. Dz.U.2020.0.164). 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania.  
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa. 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.  
                       


