SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PRZYLESIE” W LESZNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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) Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” w Lesznie informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” w Lesznie z siedzibą przy ul. Rejtana 43, 64-100 Leszno.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.
3. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@sm-przylesie.pl
4. Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni
na podstawie zawartych stosownych umów.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz przez okres niezbędny do dochodzenia lub
ochrony roszczeń.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym
oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadniony interes np. policja.
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