
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA LOKATORÓW   

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 (w zależności od źródła danych) 

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”) niniejszą informację podajemy w 

związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie z 

siedzibą w Bielawie, os. Włókniarzy 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-000-29-76 która:  

 

 wykonują przetwarza dane osobowe celem realizacja zadań ustawowych spółdzielni 

mieszkaniowej w zakresie zarządzania lokalami wobec osób posiadających spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO ; 

 przetwarza takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe niezbędne do 

wykonania umowy oraz wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności Ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r., poz. 845); 

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu do czasu 

przedawnienia roszczeń; 

 odbiorcą danych osobowych będą Administrator, podmioty zapewniające obsługę 

elektronicznej poczty firmowej, podmioty świadczące obsługę prawną administratora oraz 

inne. Pełna lista aktualnych odbiorców danych wskazana jest na stronie www 

administratora danych.   

 dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich, 

 ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie.  

 posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO lub w celach marketingu 

bezpośredniego.  



 posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Oś. Włókinarzy 1, 58-260 Bielawa 

 przez adres e-mail: sekretariat@smbielawa.pl 

 telefonicznie:  74  833 45 79 

 

Inspektorem ochrony danych jest osobą, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z Inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Oś. Włókinarzy 1, 58-260 Bielawa 

 przez e-mail: adres e-mail: inspektordanychosobowych@smbielawa.pl 

 


