
 

Obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych 

  

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach, ulica 

Kopernika 20A, e-mail: dzialtechniczny@onet.pl, w dalszej treści zwany także 

Administratorem. Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem 

celów, przetwarza je zgodnie z prawem   i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu 

z tymi celami.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji celów statutowych SM Słubice                              
i obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na SM Słubice, a określonych w ustawie                           
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., w szczególności dotyczących 
zarządzania nieruchomościami a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Dane mogą być również 
przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie 
 
SM Słubice może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym 
kontrahentom to jest podmiotom świadczącym na rzecz SM Słubice w szczególności usług 
remontowo-budowlanych, usuwania bieżących awarii i serwisu urządzeń. Administrator 
będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania                  
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
takim jak sądy, komornicy lub policja, o ile  spełnione  zostaną  przesłanki  do takiego 
udostępnienia.  
 
Dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych 
ciążących na SM Słubice. Dane osobowe przetwarzane będą również na czas trwania prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub osobę trzecią,                              
a w przypadku ustalenia, dochodzenia   i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający         
z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa 
wymagają ich dłuższego przechowywania. Administrator danych osobowych SM Słubice              
nie przekazuje danych osobowych do jakichkolwiek innych odbiorców                                                            
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowych.  
 
 



 
 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

1. sprostowania ( poprawienia ) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 

RODO, 

2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO, 

3. ograniczenia przetwarzania wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych),               

w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO, 

4. dostępu do danych ( wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz                     

o kopię danych ), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO, 

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych                              

( w tym profilowania ) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

 

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się pod adresem e-mail: 

dzialtechniczny@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Słubicach, ulica Kopernika 20A. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, 

kiedy można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie 

zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz                 

od celu ich przetwarzania. 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej 

danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres                  

e-mail: dzialtechniczny@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Słubicach, ulica Kopernika 20A . 

 


