
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku 

obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem.  

W związku z tym,  na podstawie art. 13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, 

aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych 

osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „DOM” w Olsztynie zwaną dalej Spółdzielnią. 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” 

w Olsztynie z siedzibą pod adresem: ul. Gębika 17/1, 10-691 Olsztyn, dane kontaktowe: 

nr Tel. 89 547-54-14, adres e-mail: sm-dom@sm-dom.olsztyn.pl  

2. Funkcjonujący dotychczas w Spółdzielni Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje 

się Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

pod nr Tel. 89 541-54-14 lub pod adresem e-mail: sm-dom@sm-dom. olsztyn.pl. 

3. Spółdzielnia przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) Wykonywania obowiązków wobec członków Spółdzielni i nie członków 

wynikających z realizacji celów ustawowych i statutowych oraz do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub stronę trzecią -  art. 6 ust 1 lit. c i f Rozporządzenia; 

b) Dochodzenia należności – na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; 

c) Wewnętrznych celów administracyjnych Spółdzielni, w tym statystyki i raportowania 

wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.  

4. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółdzielnię w celach określonych w pkt 3 Pani/ 

Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię przez okres niezbędny 

do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

 

 

 

 

      ZARZĄD  

Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie 


