OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA INTERESANTÓW
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
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Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,
siedziba, Łódź ul. Piotrkowskiej 175,
tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony
danych: Aleksandra Goździk-Perczyńska, e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl, tel. 42 272 64 61.
Przetwarzanie danych osobowych w ZIM odbywa się w celach realizacji zadań powierzonych
jednostce na podstawie zarządzenia Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca
2016 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań
inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.).
Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz
podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Łodzi, podmiotom świadczącym usługi
pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane w ZIM do czasu niezbędnego do realizacji zadań,
o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług
Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu
dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz. 1815 ze zm.) i tam przechowywane przez okres zależny od charakteru sprawy, zgodnie
z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przetwarzania danych osobowych wymagają przepisy prawa:
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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,
2) w związku z art. 6, art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, art. 128 ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348),
art. 7 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 5,
art. 20 pkt 2, 3, 17 i 18, art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), art. 11 a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 28 ust. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51).
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo
żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się
z obowiązków przewidzianych w ww. ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

INFORMACJA DODATKOWA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH
PETYCJE:
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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;
2) art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870.);
3) art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870.) – w przypadku
przekazania petycji do innego organu zgodnie z właściwością;
2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym wpłynęła petycja, po tym okresie Archiwum Państwowe dokona
ekspertyzy i zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu okresu ich przechowywania dla celów
archiwalnych.

INFORMACJA DODATKOWA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH
SKARGI I WNIOSKI:
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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;
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);
3) art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przechowywanie w archiwum wieczyście.

INFORMACJA DODATKOWA DLA OSÓB, KTÓRYCH WNIESIONE
PISMA/SKARGI/WNIOSKI ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO INNYCH ORGANÓW
ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ:
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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;
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);
3) art. 65 § 1, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 5 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym wpłynęło pismo/skarga/wniosek.

INFORMACJA DODATKOWA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit. c, 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;

2)

art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).
2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek, po tym okresie Archiwum Państwowe dokona
ekspertyzy i zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu okresu ich przechowywania dla celów
archiwalnych.

INFORMACJA DODATKOWA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH
PISMA DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH:
1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit. c, 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;
2) art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 5 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym wniesiono pismo.

