ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA-REGULAMINU KONKURSU OFERT NA NAJEM STANOWISK W HALACH GARAŻOWYCH ZNAJDUJĄYCH SIĘ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NR 4/2020

……………………………………………………..
/pieczęć placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej/
Warszawa, dnia ...............................

ZAŚWIADCZENIE

Pan/i/..........................................................................................................................................................
/imię i nazwisko opiekuna/

jest opiekunem:
....................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej/

zamieszkałego/ej/:
…………………………………………………...……………………………………………………….
/adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej/

uczęszczającego/ej/ do:
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
/nazwa placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej np. ośrodka wsparcia,
placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy,
klubu aktywność i dziennej, warsztatów terapii zajęciowej /

w ……………………………………………………………………………………………………..…
/adres/

Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem udziału w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy na wynajem stanowisk w halach garażowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.
Zaświadczenie jest ważne przez okres jednego sześciu miesięcy od daty wystawienia niniejszego zaświadczenia.

........................................................
/podpis wystawcy/

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 w Warszawie /00-464/
Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@zgn.waw.pl
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Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące zdrowia, zawarte w niniejszym zaświadczeniu będą przetwarzane na podstawie
wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody w celu weryfikacji uprawnień do preferencyjnego wyboru oferty w konkursie ofert na wynajem stanowisk w halach
garażowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.
W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe uznanie oferty za priorytetową.
Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym zaświadczeniu będą przetwarzane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy w celach właściwego przeprowadzenia procedury konkursu ofert na następnie, w przypadku wygrania postępowania, właściwego wykonania
umowy najmu.
Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 i 650).
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Okres przechowywania danych
Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z organizacją publicznych konkursów ofert.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO 1.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne przy czym konieczne w celu uzyskania pierwszeństwa w konkursie ofert.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać
na Państwa prawa i obowiązki.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnej kategorii dotyczących
zdrowia, zawartych w niniejszym zaświadczeniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-464) przy ul. Szwoleżerów 5, w celu weryfikacji uprawnień do preferencyjnego wyboru oferty
w konkursie ofert na wynajem stanowisk w halach garażowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

………. ………..…………….
/data i podpis opiekuna/

1

……… …………………………………...
/data i podpis osoby niepełnosprawnej/

Rozporządzenie 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, s. 1).

