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§7 związku z obolńąnljącym od dnia 25 maja 2078t. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (JE)
2016/679 z dńa 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku .
§rr"drirraniem danych
osobowYch i w sPrawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dytektywy 95/46/WE (ogolne
rozPorządzeńe o ochronie danych) @r,U,UE. L. z 2076 r. Nr 119, str, 1), zwanym aatej nOOq informuljemy
PańulPana o przetulatzańu danych osobowych.

1.

Administratot Danych Osobowych
AdministratoremPańfPana danych osobowych lest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,I{o\eiarz" w Słupsku, wpisana do
rejestru Przedsiębiorców Iłajowego Reiestru Sądowego ptowadzonego prżez Sąd Rejonowy Caarist< _ Półrro. *
Gdańsku WII Wydział Gospodarczy I(RS pod nr 0000005994.

z lami jest możliwy pod adresem: ul. Braci
GierYmskich1,76,200Słupsk,pokój nr1l,naadresmailowy: iodo@koleiarz.slupsk.Bl,teleiołcznie:59 8433288.

WskazujemY, Że PowołaliŚmy Inspektora Ochrony Danych. I{ontakt

Cel przetwarzania danych osobowvqbjlokfes ich przechow}rwania

2.

puetwatzańe pań/pana danych osobow1,6[ będzie teahzowane do

celów

zlńęzanych

z rea|tzacląstosunku łączącegoPauąlPana ze Spółdzielnią N{ieszkanioulą,,Kol,ejatz" w Słupsku, jak np, w związku ze
stosunkiem członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowe1 ,,Kolejarz" w Słupsku, do celów )rńęuny.i, posiadaniem

tYtułu Prawnego lub korzystaniem z lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowe
1 ,,Kolejatz" w Słupsku, w zsliązku z
ubieganiem się o zawarcie umowy lub zawarciem umowy ptzez PaniąrlPata ze Spiłdzielnią Meszkani ową
,,KoIejatz''
w SłuPsku, do celów zlńązanych z rcalizacjl Pani/Pana uczestnictwa w zajiciach kulturalno-oświatowych,
lakie
Prosladzi SPÓłdzielrria Mieszkaniowa ,,Koleiarz" w Słupsku oraz d,o ce\ów rcahz,acii przepisów p ra.wa doĘczących tych
stosunkóq które wymagają od nas pnetlvatzaniapań/pala danych osobowych.

Dane Przetwarzane będą przez okres uzasadniony rcdzajem stosuflku łączącego Pani/Pana osobę ze Spółdzielnią
Nfieszkaniową ,,Ko\ejatz." q7 §fulpsku, jak np. do czasu ustania stosunku członkosń, do czasu ustania posiajania tytułu
Pra§/ne8o lub korzYstaniz z\okalu, do czasu zakończeńaprocesu udzielenia zamówienia lub realizacji-urno*y, do czurr1
uPłYwu okresu dochodzenia toszczeń wynikających ze stosunku łączącego PańqlPana i spółdzielnię Nfieszkaniową
,,Kolejatz" w SłuPsku, z tym zastrzeżenlem, że darl,e te mogą być przitwarzane rcwniel po ustaniu powyższych
okresów, jednak wyłącznie, jeżekjest to dozwolone iub wymagane w świetie obowiązującego p^.u*", np. pizetwarzanie

w celach statYsrYcznych , rczLiczeniowych lub w ce]u dochodz Żnia roszczeń ot^ż t|^ podstŃe pra.rroi. ,rzasadoio.rego
interesu Administratora. §7 celu wykazania ptzesttzegańa przepisów d,oqrczących ptzet:watzińa danych osobowyih
będziemY Przechow;,'waĆ dane ptzez oktes, w którym Administrato t zobolńązany jest do zachowańa danych iub
dokumentów je zawierajĄcych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia pftez otg^ny do tego uprawnione.
J.

Podstawa prawna przetwarzania danych
PodstawąPrawną Pźetwarz^friaPani/Pana danych osobowych jest odpowiednio: art. 75,77 i 18 ustawy z dńa16
wrzeŚnja 1982r. Prawo sPÓłdzielcze, aft. 8l i 83 ustawy z dńa 1,5 gruania ZOO0I. o spółdzielrriach mieszkaniowych, art.
27 ustawY z drua 15 g.'rdrri" 2000r. o spółdzielniach mieszkariowych, niezbędnośćdo wykonania umowy lub do
Podjęcia działań naPanif Pana żądańe przed zaw,atciem umowy (art. ó ust. 1 1it. b RoDo), Lonieczność wypełnienia
obowiązku Prawnego ciĘącego na Administratorze danych osobowych (att, ó ust. 1 lit. c RoDo), niezbiłnośćdo
z
9elów pln{<]jącYch Ptawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora da.ry.h osobowych (art.
6 ust, 1 lit. f RODO), a w pożostałymzakresie, co dotyczy także danycń w postaci wizetunku: Pań/Panz zgoda
iart.
ó ust. 1 lit. a

4.

RODO).

Kut"gori", .po.ób pozy"kuni, i zukt". prz"t*urz"riu d..y"h o.obo*"v"h
PtzetlvarzamY dane osobowe pozyskane od Pani/Pata, które zostały przekazane w procesie narńązatia i teallzacji
stosufiku łączącego Pań/Pana osobę ze Spółdzielńą Mieszkaniową
,,Ko\ejarz" w Słupsku. Są to przede wszystkim
dane niezbędn e do teallzacji wobec Pani/Pana obowiązk 6w przez Administratora danych zgodnie z przeptsarrit prawa

i

Procedurami obowiązującymi u Administratora danych oiobowych. Są to przede'wszy-stkim dane iłentyirkujące
z Panią/Palerfl oIaż okteślające stosunek prawny i faktyczny pomiędzy
Panta.]/Panerl:' a Administratorem danych i ich przebieg, jak równiei
być to dane obejmują.. -iz.r,rrrei.
osoby, jako uczestnika zajęć kulrutaLo-oś*i"to*ych, jakie ^oga
Spółazietnia
N{ieszkaniowa ,,Kolejatz'' w
|a.rll/Pala
Pańą,/Pana, dane umożliwiające kontakt

Słupsku organizuje i ptowadzi w ramach swojej działalności kulturalno

-

oświatowej.

5.

udostelnianie danvch osobowvch

Pari/Pala dane osobowe mogą być pnekazywane podmiotom pnętw^rz^jąc)rm dane osobowe na zlecenie
Administtatora, m. in. dostar.vcom usług Il podmiotom przeptovładzaj4cym }ustrację, badania, audyty Admini stt^tola,
podmiotom Świadczącym usługi archiwizacyjle, przy czym takie podmioty przęt§raftajądane na podstawie umowy z
Administtatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratot^ oraz na podstawie upoważnienia udzielonego
pnez Admintstratora danych osobowych. Pani/Pala clane mogą być tówlież pnekazlnvane podmiotom wspierającym
i współpracującyrn z Administratorem w tamaclr świadczerria usług oraz podmiotorn uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa, np. obsłudze prawnej, właściwymotganoln poclatkowym oraz właściwemu
oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ofganom śĘaniaw tazte zgłoszenia pftez org^n żądańa la

odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego) czy ,lrnożliwienia
ptzepto,wadzenia kontroli organom do tego uprawnionym. Nadto Pani/Pana dane mogĄ byĆ również udostępniane
członkom Spółdzielni N-lieszkaniowe j,,Kolejarz" w Słup sku.
6.

ptaura zwlazane ż btzetwatzaniern danvch osobowvch

Na mocy art. 15 - 22 RODO przysługują Panu/Parri następujące pfawa w zsltązkll z przeIwaft^nlem ptzez
Administf2tof a danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
2) prawo żądania sprostowania danych,
3) praulo żądalia usunięcia danych,
4) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwauania danych osobowych,
5) pnuło żądanja ograniczenla przetwarzańa danych,
ó) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim sąprzet\\rarzane dane na tej podstawie; wycofanie zgocly nic nra
wpływu na zgodnośćz prawem ptzet:watzańa, którego dokonano na podstawie zgody przcd, jci wycofarriclrr,

7)

prawo

8)

w ustrukruryzowaflym, powszechnie uŻywanym formacie ladającym się do odĆzytu maszynowcl]o,
niepodlegania zaltomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w fym profilowaniu.

do

pnenoszenia danych osobowych, tj.

do otrzymania od Administratota danyclr

<rsolrow;,clr,

celu skorzystania z poslyższych pre.w lależy złożyćpisemny wniosek umożliwiający jednoznaczle zide ntyfikowanic
tożsamoŚci osoby, które! dane dotyczą bezpośrednio w siedzibie Administratoru lub za pośrednictwem adresu
mailoweso: sekretariat(Ekoleiarz. sluosk.ol

\Jfl

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochtoną danych
osobowych (Prezes Utzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-1,93 Watszawa), w przypadku uznania,
że ptzeŃłatzanie danych osobo\ilych l^rusza postanowienia

RODO.

:

Jednocześnie informuiemy, że zbierańe Pani/Pana danyclr osobowych iest dobrowolne, jednak niepodanie danych
ozlaczortych jako niezbędne do realizacji stosunku członkostwa i/lub stoslrrrku wynikającego z posiadania tytułu
pfawnego lub korzystania z lokalu w zasobach Spółdzielni lv[ieszkaniowci ,,Kolelarz," uniemożliwia wykonanie
obowiązków prawnych ciĘących na Administratorze wobec Pań/Pana osoby lub niepodanie danych oznaczonyc\t
jako niezbędne do rcalizacji umowy uniemożliwia jej wykonanie, Iub niepodanie darrych ozlaczortych iako niezbędrre
do rea|izacji obowiązków Administratora wobec Pant/Pana osoby uniemożliwia ich wl,konanie
InformujernY tekŻe, Żenie konystamy z systernów słu żącychdo z^atom^tyzo\rłanego podejmowa

dane osoborve nie będąprzekazywane do państw trzecich.

Słupsk, dnia 77 luty 2019 r.
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decyzji, a tak:że, iż Pań/Pana
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