
Zgodnte z 
^rt. 

1,3 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJF,) 201,6/679

z dnia 27 lovietnia 201ó roku [)z. IJrz. t,IE, L 119 z 4.05.2016 r.) w sprarvie ochrony osób

fizycznych rv zv,iązlrlr z przętw^tzanicm clanl,clr osobor.vych i w sprawie swclbodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dr,ręk§łrt- 95/46/WF, (og<ilne rozpr>tządzenie o ochronie danych),

z§lanego dalej RODO informujmy że :

1. Administfatofenl PantfPana danvch osob<,,rr,lrclr jest Iionińska Spółdzielrria Mieszkaniorva

w l(onirrie zwafla daje Społdzielnią, ul. I(atd. S. §7yszyń5kiego 2Ba, 62 - 51,0 I(onin rvpisana

do I(raiorvego Rejestru Przedsiębiorców prolvadzonego przez Sąd llejonolw w Poznaniu ,
Nowe N{iasto i §filda rv Poznaniu, IX §7vdział Gospodafcży, pod numefem l{RS:

0000024644, tel. (ó3) 242 - 26 - B0, e-mail : sckletatiat@ksmkorrin.pl

2. W Spółdzielni z,ostał powołany Inspektor oclrtony clanych i w sptarvach z:vlązanych

z danymi osoborr,l,mi mozna skontaktować się za pośrednictwerl poczty tradycyjnej :

I(onińska Spółdzielnia N,Iieszkaniowa, ul. I{ard. S. §fyszyń5Ęęgo 2Ba, 62 - 510l(onin, bądź

elektronicznej : sel<retatiat@ksmkonin.pl

3, Pani/Pana clane przętwalzane są pfiez Społdzielnię rv celu reallzacji celórv statutowych

Spółdzielni otaz obor,viązkórv i uprarvnień ciryżących na Spółdzielni wł-nikajac,vch wpfost
z przepisów plawa, a w szczególności z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzięIntach
mieszkaniowl,ch, ustawfl z dnia 16.09J,982 pfawo społdztelcze, ustawy z dnia 21.06.1994 rckw
o własności lokali, a takze dla celórv wynikającvch z prawnie uzasadnionych interesó,,v

realizowanl,ch przez spółclzielnię itrb osobę trzecią oraz clowodoul,gfi lub archilvalnych -

rv celu zabezpteczenia infotmacji na rłr,padek prarvnej potrzeby rłl,kazania faktorv.

Pant/Pata dane rnogĄ być także pIzetwuzane na podstawie dobrorvolnej, konkletnej,
świadomej i jednozrraczne1 zgody na pfzę§valzanie uclclstepnionych przezPanląfPana danych

osoborłlrch.
4. Do ptawnie usprawiedliwionych celór,v realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią

należy m.in. erventualne ustalenie, dochodzenie lub obrorra ptzed roszczeniami, zapervnienie

bezpteczeństwa i ochrona nrienia rra tetenach zarządzanych ptzez Spółdzielnię, stosorvanie

v/ewnętfznych procedur.
5. Odbiorcani Pant/Pana danvclr osobou,l,ch będą podmioĘ upoważnione na podstawie

przepisów plawa m.in. Sąd,v, Ptokuratura, Policja, I{rajo,,va Administracja Skatborva,

I{omornik Sądorv1,,, Zakład Llbezpieczeń Społeczrrl,ch, opieka społeczna o ile zaistnieją

przesłanki do takiego udostęprrienia. Ponadto, podmioty świadczące usługi na Izecz
Społdzielni, w sżczególności usługi femontowo - budorvlane, bieżącego usuwania awatii,

przeglądu instalacji, w zaklesie odcz;,tórv i rozltczańa zlż,ycia mediólv, techniczno
informatvczne, prarvnicze.

6. Pani/Pana clane nie będą przekazwvane do państrv ffzecich.
7. PantfPana dane będą przetwziIzarre przez okles niezbędny do reahzacji obo,,viązkórv pra,uvnych

ciążącvch na Społdzielni, jak tórvrrież pIzez cz^s tnvania usprawiedliwionego interęsu

tealizorvanego pruęz Spółdzielnię, a takze rv przvpadku ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeil przez okles wr.nikaiącv z biegu ogólnvclr terrunów ptzedawnieńa toszczeń, chyba

że obolvtązu)łce przepisv prarvr rrl-magają ich dłuższego przechorłrywania otaz do chr.vili

sprzecir,vu w zaklesie dalszego ptzęt\val;z^I7ia danl,gh osobowych, o ile zgodnie z ptzeptsamt

pfawa taki sprzecilv przysłg*rrj..



8, W zlviązku z Przehvatzaniem danycfu osoborvych ptzez Sp(-idzielnię przysługują parri/panu
następuiące pfawa :

1) Plawo żądania dostęPu do swoich clan1,6[ osobo-ułl,clr ouLz ptawc) iclr sprostotvania,
trsunięcia, osraniczenia 1nzet\v"tzania, ptalł,o clo ptzerroszenia clanl.ch, prarvo rvniesienia
sPrzeciwu rvobec PIzetwaIz^nia clanl clr, pfa§,o clo sprostorvania clanyclr, prawo do
coflrięcia zgodY rv ciowolrrrln momencje bez podania pIzyczyn,\r, bez lvpłyrvu na
zgodnoŚĆ ż Pfawem l)tzet\yalizania, lrtórego dokonano na podstawie zgocly pued, jej
cofnięciem;

2) Pfawo wniesienia skargi do Prezesa Llrzęclu Ochrony l)anyc| osobowrych, rv sytuacji
uznania, że przetlvatzanie PanifPana danyclr osobolv],clr nafusza przepisy w zaktesie
oclrrony danych osoborvt,ch;

3) Pfa§/o do wniesienia sPrzecirvu wobec ptzetw^tzania PantfPana darrych na podstawie
Prawnie trzasadnionego interesu i rrie będą one pIzetvarzane, chyba że Spółclzielnia
w]'kaze istnienie rvaznych pralvnie uzasadnionvclr podstaw clo przehvarzanta, nadrzędne
wobec PanifPana interesórv, Prarv i rvolności lub dane będą stanowiły poclstar,vę dla
spółdzieini do ustalenia, dochodzenia lub obrony toszczeń.

9, Panl,fPana dane osobo-uve nie będą poddawane zautomaq,,uowanerrru podejmorvaniu clecl.zji,
w tym równięż profilowanitr.

Konińska Społdzielnia Mieszkaniowa zape:wnia,
niezbędne do zapewniania, aby Pana/Pani dane
i zabezpieczofie.

podejmuie wszelkie dziŃania
w należyty sposób chtonione

du
Miesakaniowc1

że
były


