
KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                          

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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.Urz.UE.L nr 119 str. 1) zwanego dalej „RODO”, Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej informuje osoby fizyczne będące kontrahentami Spółdzielni  że: 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 

w Pszczynie przy  ul. Dobrawy 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  Katowice 

- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000052914, NIP 638-000-52-

99. Dane kontaktowe Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: tel. 32-210-13-09;   adres e-mail: 

zarzad@psm.pszczyna.pl  

 

2. Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła Inspektora ochrony danych osobowych, z którym 

można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@psm.pszczyna.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

 

3. Pani/Pana dane osobo we przetwarzane są przez Pszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową  

              wyłącznie w  celach: 

 
1) złożenia oferty, 

2)  zawarcia umowy na wykonanie robót, świadczenia usług, realizacji dostaw, najmu lokalu użytkowego, 

terenu,    

3) realizacji warunków będących przedmiotem w/w umów, 
4)  rozliczeń z tyt. wykonanych robót, dostaw  i usług, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz  obsługi 

reklamacji, 

5) wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych i technicznych               

(np.  protokoły odbioru robot, przekazywania lokalu użytkowego), 

6) ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zawartej umowy   

7)  umożliwienia szybkiego kontaktu 

Dane osobowe przetwarzane są podstawie przepisu art. 6 ust.1 pkt b) RODO  tj.  niezbędność   

wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.1 pkt c) RODO  tj. wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.  

W przypadku podania przez Pana/Panią danych kontaktowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 

pkt a)RODO  

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1)  podmioty i organy, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe, organy 

administracji rządowej i samorządowej, ZUS, Urząd Skarbowy, sądy, komornicy itp. – dane 

przekazywane są na ich żądanie i w zakresie przewidzianym przepisami prawa.  

2)  podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych w oparciu o 

zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.  

 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 

1) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa pkt. 3 KLAUZULI,  a 

po tym czasie przez okres konieczny do  ustalenia, dochodzenia bądź obrony przez roszczeniami,   

chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują dłuższy okres ich 
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przechowywania. Szczegółową  klasyfikacje dokumentów oraz okresy ich przechowywania  

wynikające z przepisów prawa określa  Instrukcja archiwizowania dokumentów zatwierdzona 

przez Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

2) dane osobowe pozyskane w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Spółdzielnia  może 

przetwarzać do czasu jej wycofania  w formie pisemnego oświadczenia.  

 

  

6. Na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO przysługuje  Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania,  usunięcia   lub ograniczenia 

przetwarzania 

2) cofnięcia  wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, , co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia oferty 

bądź zawarcia umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości złożenia oferty bądź zawarcia 

umowy.  

8. Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana  decyzji, 

opierających się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych  w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

 

  



 

 

 


