KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA
NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie 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 (zwanym dalej RODO). W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki
i Wigury w Gliwicach wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, informując, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Żwirki i Wigury 87a.

2.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w związku z realizacją przez
Spółdzielnię jej ustawowych i statutowych zadań związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu. tj. imię i nazwisko,
adres, e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego, PESEL lub inne dane
osobowe.

3.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem
w Spółdzielni , posiadanym prawem do lokalu oraz zawartymi umowami.

4.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą udostępniane innym podmiotom, tylko podmiotom upoważnionym na podstawie prawa,
bądź podmiotom przetwarzającym przy pomocy, których Administrator realizuje swoje zadania lub określone czynności np.
obsługa prawna, operatorzy pocztowi itp.

5.

Dane osobowe Pani/Pana są i będą przetwarzane przez okres członkostwa w Spółdzielni, posiadania prawa do lokalu i
zawartych umów. Dane osobowe są i będą przechowywane i przetwarzane po ustaniu członkostwa, zbyciu prawa do lokalu,
rozwiązania umowy wyłącznie i przez czas jaki wymagany jest przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6.

Administrator dane osobowe Pani/Pana otrzymał od Pani/Pana w związku z wstąpieniem w poczet członków Spółdzielni,
nabyciem prawa do lokalu, zawarciem umowy oraz koniecznością realizowania przez Spółdzielnię jej ustawowych i
statutowych zadań.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w
zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.

W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych o kontakt listowny na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice.

10.

W sprawach spornych lub przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółdzielnię -Adminstratora danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

