
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym 

Dworze Gdańskim, Plac Wolności 5a, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP 578-02-50-263 tel.: + 

48 55 247 23 70, e-mail: smnowydworgdanski@o2.pl. 

2.  Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym istnieje możliwość nawiązania 

kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 

skontaktować  

w następujący sposób: 

- listownie na adres: Plac Wolności 5A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 

- przez e-mail: iod@smnowydworgdanski.pl 

- telefonicznie: 55 247 23 70. 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 

r. prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu 

Spółdzielni (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia roszczeń w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółdzielnią, a 

także podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, 

które wskażą podstawę prawną i interes prawny.  

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane 

do organizacji międzynarodowych.  

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

wynikających ze statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym 

Dworze Gdańskim, ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz zadań wynikających  

z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach.  

8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez 

prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).  

9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów 

ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i 

innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.  

11.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane 

wyłącznie w celu realizacji działań statutowych spółdzielni. 
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