DANE OSOBOWE i ADRESOWE
Właściciel nieruchomości

Adres mieszkania w
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wągrowcu:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:
(Jeżeli inny niż adres zamieszkania)

PESEL:

Nr telefonu:

email:

Informuję, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2) zwanymi dalej: „rozporządzeniem
2016/679” i ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). W związku z tym Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Wągrowcu przekazuje informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania od 25 maja 2018 r. danych osobowych mieszkańców
posiadających tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu:
Administratorem danych osobowych jest _ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000132542 (adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Jeżyka 50), dalej w skrócie „ADO”.
Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu przetwarzać będzie w następujących podstawach:
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności nałożonych na administratora ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą prawo spółdzielcze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom
samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi polegającej
na podejmowaniu wszelkich działań związanych z eksploatacją.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe
w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, z którym ADO
zawarł stosowne umowy.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu, a ponadto przez czas niezbędny
do dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa
spółdzielczego) przez czas zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz wypełniania obowiązku zarządzania zasobami lokalowymi Spółdzielni. Dane
osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Wągrowiec, dnia

……………………………...

………………………………………………………..
Czytelne imię i nazwisko

