
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

dla członków Spółdzielni / osób posiadających tytuł prawny  

do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni.   

 
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO) informujemy, że: 

 

ADMINISTRATOR 

DANYCH  

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-

Marysińska” z siedzibą przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi, reprezentowana 

przez Zarząd.  

Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez nr tel.: 42 656-22-93, bądź adres     

e-mail: sekretariat@smdm.lodz.pl 

INSPEKTOR 

OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym – w sprawach 

związanych z Pani/Pana danymi – można się kontaktować pod adresem e-mail: 

magdalena@kuszmider.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych 

i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.  

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b), 

c) i f) RODO w związku z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 648 t.j.), Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 t.j.), Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 t.j.), Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 t.j.), Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.), Ustawą z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.), Ustawą z dnia 

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 

t.j.), oraz Statutami i Regulaminami Spółdzielni.  

 ODBIORCY DANYCH  Administrator przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć  Pani/Pana 

dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne 

przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 

osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWA  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, 

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  

a. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b. żądania ich sprostowania, 

c. ograniczenia przetwarzania, 

d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo wniesienia do organu nadzorczego właściwego                   

w sprawach ochrony danych osobowych  skargi na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Skargi należy kierować na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE 

DANYCH  

Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej, nie będą  profilowane. 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

OKRES 

ARCHIWIZACJI  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 

przez ustawy kompetencyjne, jak również przez okres niezbędny do dochodzenia 

roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.  

PODANIE DANYCH Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  
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