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1, Admini trstorem danych o obowych zgodnie z Rozporządzłniem P&rlamenfu Europej kiĘo i Rady (UE) 20161679 z dĄia 27
kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony o ób fizycznych w związku z przetwarz! em dsnych o obowych jeśt spóldzielDi& Mieszkaniowa
Lokator ko-W8 nościowa, uL Ogrodowa 16, 82-550 Prabuty.

2, Dane osobowe są przetwarzan przez pólrŁiehię Mie zklniową Lokalor ko-Wa. nościową, ul. ogrodowr 16, 82-550 Prabuł w
celu zrwarcia i wykonania umowy, twor:zenia zegtawi ń, ana|iz i statysĘĘ dochodzenia roszczeń.

3. Dtne osobowe rnogą Ęć przekazywane upnrłlionym orgrnom oraz biurom infornacji gospodarczej, jak ńwrieź _ ry r8zie
potrzeby in t}4ucjom z&jmującym ię dochodzeniem należności, z Ętulu świadczonych przez półdzielnię u ług, w tym
przedsiębiorcom zajmująrym się windyklcją i obrotem wierzytelnościami i ich p homocnikom.

4. póldzielni& Mieszkaniowa Lokatorsko-Wasnościowa, uL Ogrodowa 16, 82-550 Prabuł zapewni& realizację uprałlień
wyniknjłcych z Rozporządzeni& RODO, żn. umożliwi& dostęp do wlasnych danych osobołych (infonnację o danyń, kopię danych,
Prostowani d&nych, usunięcie danych (przetwąrza[ych bezpod tawTie), ogranicz nie przetwarzrnia (wstrzymenie op racji na daDych

lub nieusuwanie danych - tosownie do zlożonego tniosku)

5. póldzielnia Mieszknniow& Lokstorsko-Wa nościowa, uL Ogrodowa 16, 82-550 Pr&buty zaperyni& realizację prawa wniesienia
kergi do wlaŚciwego organu nadzorczego w przypadku twierdzenia nlru zenia praw kliente w związku z naruszeniem przepisów

ochrony danych.

6. WszelĘ korespondencję w sprrwach związanych z płzŃwarzaliem danych o obołYch Klient powinien kierować na łdres:
Spóldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wasnościowa, ul. Ogrodowa 16, 82-550 Prłbuty, z dopi kiem ,,Dane Osobowe'' lub adres
e-mail: kontaliil(a3mDrabuty-Dl

7. Kontakt do In pektora ochrony danych o obotTch w godzin&ch prlcy spółdzielri: w poniedzi&lki od 8.00-16.00 od wtorku do pĘtku
w gorlzinach od 7,00-15,00. Kontakt telefoniczny: 55 278 23 58 lub adreś e-mail: kontakt(a mDfrbuty.Dl
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