Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób
komunikujących się pocztą elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie
Administratorem danych osobowych podanych w przesyłanej korespondencji, jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 40,
83-400 Kościerzyna, numer telefonu 58 686-23-20 e-mail sekretariat@sm-wspolnydom.pl, dalej
Spółdzielnia.
CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonicznie czy listownie, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pisma oraz
archiwizacji, w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub
osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres
e-mail, numer telefonu oraz inne informacje zawarte w treści wiadomości.
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Spółdzielnia nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW
Spółdzielnia będzie udostępniać dane osobowe, jeżeli będzie się to wiązało z realizacją
uprawnienia, bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/ Pana dane będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one
zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez
czas określony w tych przepisach.
INFORMACJA O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Ma Pani/ Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania nieprawidłowych danych,
 żądania usunięcia danych
 żądania ograniczenia przetwarzania danych
w celu realizacji powyższych praw należy złożyć osobiście pisemny wniosek w sekretariacie
Spółdzielni.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Informacji i wyjaśnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela
inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować telefonicznie 58 686-23-20, poprzez email: iodo@sm-wspolnydom.pl lub pisząc na adres Spółdzielni.
INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu i załatwienia
zgłaszanej sprawy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych).
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