
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  w związku z monitoringiem   obiektów i terenów Spółdzielni 

w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 informuje:  

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 osobowe przetwarzane są przez Pszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową  

              wyłącznie w  celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony p.poż. obiektów i  

              terenów Spółdzielni w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 

              Przetwarzanie danych jest niezbędne do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

              interesów  realizowanych przez Administratora Danych -  art. 6 ust.1 pkt f) 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 w związku z toczącym się 

postępowaniem,  

2) podmiot, któremu Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych w związku z zawartą 

umową główną dot. ochrony i monitoringu obiektów i terenu Spółdzielni w Pszczynie 

przy ul. Dobrawy 1 

 

5.  Pani/Pana dane osobowe  tj. zapis z monitoringu będą przechowywane  przez okres nie dłuższy 

niż  9 dni  z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone dla celów prowadzonego 

postępowania  zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

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

do:  

1) dostępu do  swoich danych osobowych, usunięcia   lub ograniczenia ich 

przetwarzania 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

 

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

opierających się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych  w tym profilowaniu. 

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

międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
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