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Obowiązek informacyiny

Zgodnie z art, ].3 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r,, informuję, iż:

7, Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady(U E) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2ot6 rw sprawie
ochronY osób fizYcznYch w związku zprzetwarzaniem danych osobowych jest
SPÓtdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa, ul. ogrodowa 16, 82-550
Prabuty,

Ż, Z Administratorem moŻna się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: SPÓłdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. ogrodowa 1_6,
82-550 Prabuty lub email: kontakt@smprabutv.pI

3, Administrator WYznaczył lnspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się
kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. ogrodowa 16,
82-550 Prabuty lub email: konta kt(dsmprabutv. pl

4, Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) i f) RoDo w celu
wYPełnienia obowiązku Prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań
ustawowYch i statutowYch oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

5, Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia ]-6 września 7982 r. Prawo Spółdzielcze
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych
- ustawy z dnia 24 czerwca t994 r, o własności lokali,
- ustawY z dnia 27 czerwca 2001 r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Kodeksu Postępowania Cywilnego
- statutu spółdzielni

6, Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wYkorzYstaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.

7, W trakcie PrZetWarzania dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom: osobom
uPowaŻnionVm oraz Podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

9, Dane osobowe będą Przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
Prawne8o ciąŻącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

],0, Posiada Pani/Pan Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sProstowania, wniesienia sPrzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia
danych.



11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia

obowiązków p rawnych ciążących n a ad m in lstratorze.
13. Administrator nie będzie podejmowal wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,

, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
14. lnformacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.
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