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Ostróda dnia 25.05.2018r.
Mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”
w Ostródzie
Mając na uwadze przepis art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z 27.04.2016r. nr 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, informuję, co następuje.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia o ochronie danych
osobowych wskazanego powyżej, w skrócie RODO, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” jako
Państwa administrator danych osobowych, przesyła następujące informacje .
Cel przetwarzania danych osobowych został opisany w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony
Danych Osobowych, obowiązującej w Spółdzielni od dnia 18.08.2014r. , dostępnej w jej siedzibie,
w Ostródzie przy ul. Jagiełły 37, pokój 205.
Jednocześnie zapewniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” :
- nie przetwarza danych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
- przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich
bezpieczeństwo,
- podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są w szczególności przepisy ustawy
prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- mogą być także przetwarzane Państwa dane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów
prawa o ile staną się one wymagalne,
- gdy przetwarzanie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa, zabiegamy o pozyskanie
zgody na ich przetwarzanie osoby, której dane będą przetwarzane,
- nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom ani nie przekazujemy
poza granice Unii Europejskiej.
Informujemy Państwa ponadto o prawie dostępu do swoich danych osobowych,
możliwości żądania ich usunięcia, poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, a także ich
przekazywania.
Podajemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego ( Prezesa Ochrony Danych Osobowych ) gdy uznacie, iż przetwarzane dane osobowe
naruszają przepisy rozporządzenia RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
Prezes Zarządu

