Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”
18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 25/25A
Tel/fax (86)218-54-05
www.sbmjednosc.com.pl
e-mail: biuro@sbmjednosc.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH W FORMULARZU OGŁOSZENIOWYM

Zgodnie 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 – zwanym RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Ks. Anny 25/25A,
18-400 Łomża;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
w sprawach
ochrony
swoich
danych
osobowych
przez
e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl, tel: 86 218 54 05, lub pisemnie na adres naszej
siedziby.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenie usług za
pośrednictwem formularza ogłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
www.sbmjednosc.com.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych
do świadczenia usług, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia
obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy
administratora; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim
zostały zebrane. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem
koniecznym do korzystania z formularza ogłoszeniowego.
Z poważaniem,
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”

