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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ NIE BĘDĄCYMI CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ 

OSÓB WYNAJMUJĄCYCH LOKALE 

 

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” przetwarza informacje 

o członkach Spółdzielni, właścicielach mieszkań nie będącymi członkami Spółdzielni oraz osobach wynajmujących 

lokale, które znajdują się w zasobach SBM „Jedność”. Wśród tych informacji pojawiają się dane, które na gruncie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:  

W związku z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 Administratorem Państwa 

danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 

25/25A, 18-400 Łomża. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania nieruchomościami wspólnymi, świadczenia usług w zakresie 

utrzymania nieruchomości, uzyskania członkostwa w Spółdzielni, prowadzenia ewidencji członków Spółdzielni, 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.  

 

Kryteria okresu przechowywania danych osobowych ustalane są w zależności od spełnienia się celu, w którym 

zostały zebrane i okresu przedawnienia się roszczeń z tego tytułu. Maksymalny okres przechowywania określa 

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przestaniemy 

przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych 

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności 

lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    

 

Do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi związane z obsługa obiektów Spółdzielni, 

tzn. prowadzące odczyty zużycia wody, rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego 

ogrzewania, usuwanie awarii, konserwacje; podmioty świadczące obsługę prawną, radcy prawni, informatyk oraz 

ubezpieczyciele. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usuwania danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczny do prawidłowego realizowania zadań statutowych. 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się  poprzez e-mail inspektor@sbmjednosc.com.pl, tel.: 86 218-54-05, 

lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

                                                                                  Z poważaniem 

                                                                                  Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”   

mailto:biuro@sbmjednosc.com.pl
mailto:inspektor@sbmjednosc.com.pl

