KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej
„RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
z siedzibą w Częstochowie, ul. Okólna 113A, numer KRS 0000213616, e-mail: zarzad@csmnp.com.pl,
nr tel. 343257355.
2. Inspektor ochrony danych dostępny jest w siedzibie Administratora oraz pod nr tel. 343257355 w. 149,
e-mail: iod@csmnp.com.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w szczególności w:
- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r.
Prawo spółdzielcze oraz statucie spółdzielni, głównie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin i osób niebędących członkami spółdzielni,
a korzystających z jej zasobów;
- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie gromadzenia danych osobowych osób objętych
monitoringiem wizyjnym dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia;
b) realizacji umów z najemcami, dzierżawcami, abonentami TV-kablowej i Internetu oraz korzystającymi
z działalności Klubu Spółdzielczego.
c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, głównie
dla dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonanie
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. Państwa
dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz
do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie Państwa zgody będą one
przetwarzane do momentu jej wycofania.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych – w sytuacjach wskazanych w RODO.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych Administratorowi w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem prawnym;
b) realizacji umów jest warunkiem zawarcia tych umów.
11. Podanie danych osobowych w drodze wyrażonej przez Państwa zgody jest dobrowolne.
Częstochowa, dn. 24.07.2019 r.

