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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH DOTYCZĄCA KONTRAHENTÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – 
dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, 
ul. Ks. Anny 25/25a, 18-400 Łomża jest Administratorem Państwa danych osobowych. 
II. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez 
e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl, tel.: 86 218 54 05, lub pisemnie na adres naszej 
siedziby,    
III.  Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać 
Państwa dane: 

1. w celu wykonania łączącej nas umowy współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych 
na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

IV.  Prawo do sprzeciwu 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych opisanych powyżej. 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 Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
V. Okres przechowywania danych  

1. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy współpracy będą 
przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane 
z umową współpracy, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym wygasła umowa 
współpracy, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 
dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili 
i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty 
usunięcia danych dla umów współpracy kończących się w danym roku.  

2. Państwa dane osobowe zawarte w rachunku rozliczeniowym lub fakturze będą 
przetwarzane przez okres 5 lat, który liczony jest od dnia zakończenia roku 
podatkowego, w którym taki dokument został sporządzony. 
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VI.  Odbiorcy danych 
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 
przetwarzające), takie jak radcowie prawni lub podmioty świadczące obsługę prawną, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy. 
VII.  Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VIII.        Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do prawidłowej realizacji 
umowy. 

 

 

 

                                        Z poważaniem, 

                                                  Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”   


