
Obowiązek informacyjny 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Gwarek” z siedzibą w Wołominie 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku wskazanego w art. 13 i 14 Rozporządzenia 

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) – dalej RODO: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek” z siedzibą 

w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 64, która przetwarza dane na podstawie ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 

Spółdzielcze w zw. z art. 6 ust. 1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych. 

2. Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom lub podmiotom współpracującym z 

Administratorem stosownie do celów przetwarzania i w granicach prawa. 

3. Administrator przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zabezpieczy je poprzez 

podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

4. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji 

międzynarodowych. 

5. Dane osobowe są przetwarzane stosowanie do celów przetwarzania i będą przechowywane przez 

czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały powierzone, chyba że z przepisów 

prawa wynikać będzie konieczność przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy. 

6. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych, ich sprostowania, poprawienia, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora 

danych.  

7. Osoba przekazująca dane jest uprawniona do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

9. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do realizacji celów i zadań ustawowych i statutowych, zaś w konkretnych 

okolicznościach jest wymogiem ustawowym lub/i umownym lub/i warunkiem zawarcia umowy, a 

obowiązek ich podania i ewentualne konsekwencje niepodania danych określone są przy każdej 

czynności pozyskiwania danych. 

10. W celu uzyskania kopii danych należy kontaktować się z Administratorem. 

Administrator danych osobowych  jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w jego  

siedzibie głównej w pok. Prezesa Zarządu, tel.502252350 e-mail: smgwarek@smgwarek.pl 


