INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Zmiany przepisów nie wymagają Państwa zaangażowania - kontaktu osobistego, telefonicznego,
czy też pisemnego ze Spółdzielnią.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa w Pucku.
Państwa dane osobowe, którymi są m.in.: imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce i data urodzenia, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mailowy, nr telefonu, uzyskane od Państwa w
momencie przydziału mieszkania, załatwiania spraw związanych z nabyciem mieszkania oraz w
trakcie realizacji przez Spółdzielnię usług polegających na zarządzaniu zasobem mieszkaniowym
Spółdzielnia wykorzystuje w następujących celach:
 wykonywania podstawowych obowiązków Spółdzielni, czyli zarządzanie zasobem
mieszkaniowym – polegającym przede wszystkim na zapewnieniu należytego stanu
sanitarnego oraz technicznego budynków mieszkalnych ( w tym wykonywaniu remontów),
zapewnienia ciągłości dostaw mediów do mieszkań oraz dokonywanie rozliczeń finansowych
z mieszkańcami.
 wykonywania ciążących na Spółdzielni obowiązkach prawnych, w szczególności: wystawianie
i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, ustalanie, dochodzenie i egzekucja
należności, realizacja Państwa zgłoszeń i wniosków.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne w celu prawidłowej
realizacji podstawowych obowiązków Spółdzielni.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w czasie w jakim posiadają Państwo tytuł prawny do
lokalu mieszkalnego w Spółdzielni oraz później w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub
wygaśnięcia roszczeń.
Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie:
 zleceniobiorcom Spółdzielni wykonującym na rzecz Spółdzielni usługi, w szczególności –
firmom dokonującym wymiany, odczytu i rozliczenia urządzeń pomiarowych; firmom
wykonującym remonty i konserwacje, podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne,
pocztowe.
 organom i instytucjom państwowym.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 dostępu do danych
 sprostowania danych
 częściowego lub całkowitego usunięcia danych
 ograniczenia przetwarzania danych
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Zarządu Spółdzielni 84-100 Puck
ul. A. Majkowskiego 2, tel. 58 774-34-10.
Prezes Zarządu
mgr inż. Adam Zażembłowski

