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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

(Informacja dla członków Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkańców oraz najemców) 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa                  

z siedzibą w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 3 i jako administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Państwa danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych: 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

Dane osobowe są/będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków spółdzielni 

wynikających z prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu 

Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków 

spółdzielni oraz ich rodzin, osób niebędących członkami spółdzielni oraz ich rodzin, właścicieli                    

i najemców lokali użytkowych, garaży poprzez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie 

właściwego stanu technicznego  zasobów spółdzielni. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów 

świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie 

danych. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych 

spółdzielni. 

W oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie 

decyzji względem Państwa. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

2. prawo sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, 

3. prawo do usunięcia danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia 

okoliczności przewidzianych prawem - w przypadku udzielenia zgody, 

4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody (prawo do otrzymania 

danych osobowych dostarczonych od Administratora i przekazanie ich innemu Administratorowi), 

6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych naruszyłoby przepisy RODO, 

7. prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 

wycofaniem. 

W celu uzyskania informacji telefonicznej w zakresie danych objętych ochroną prawną 

użytkownik lokalu zobowiązany będzie (celem identyfikacji rozmówcy) podać numer 

identyfikacyjny umieszczony na książeczce opłat mieszkaniowych bądź na fakturze. 

W przypadku udzielenia zgody na przekazywanie danych osobowych telefonicznie osobie trzeciej 

prosimy o wypełnienie upoważnienia dostępnego na stronie internetowej spółdzielni 

www.sosnowieckasm.pl/rodo , a następnie złożenie w siedzibie spółdzielni lub we właściwej 

administracji. 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do 

Koordynatora Administratora Danych Osobowych (KADO) na adres e-mail: 

rodo@sosnowieckasm.pl, tel. 32 266 00 71 ÷ 75 wew. 57 lub listownie  na adres podany jako adres 

siedziby spółdzielni. 

Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od 

Państwa żadne działanie lub kontakt w tym zakresie. 


