
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej RODO – Zarząd Kościańskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

z siedzibą w Kościanie, Osiedle Piastowskie 74, 64-000 Kościan (zwana dalej Spółdzielnią). 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie na 

adres: Osiedle. Piastowskie 74, 64-000 Kościan lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

e-mail: iod@koscianskasm.pl 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a),b) lub c) 

RODO. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez Spółdzielnię 

obowiązków i uprawnień określonych w Statucie Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

w ustawach, a w szczególności w:  

a) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 

b)  ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 

a) podmiotom, które na zlecenie Spółdzielni realizują  jej prawa lub obowiązki i zawarły 

ze Spółdzielnią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach 

zgodnych z RODO, 

b) podmiotom, którym dane osobowe mogą zostać przekazane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okresy wynikające z przepisów prawa. 

W przypadku braku konkretnych przepisów dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń związanych z realizacją celu w jakim są gromadzone.  

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,  

c) usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

f) prawo do przenoszenia danych w przypadkach wskazanych  w art. 20 ust.1  lit. a) 

RODO, 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

cofnięciem  - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie ust. 1 lit. a) RODO, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych może spowodować 

niemożność realizacji uprawnień i obowiązków Spółdzielni. 

9. Decyzje w Pani/Pana sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie będzie stosowane profilowanie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 


