
                                                                            

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA  

  Zgodnie z art. 13 Ogólnego 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 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie 

informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mikołowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa z siedzibą w Mikołowie, przy ul .Młyńska 11, tel.32 2262717, 32 22625-05, 
email: msm@msmmikolow.eu,KRS: 0000154856, NIP:6350000133, REGON 000484819. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Mikołowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej to: nr tel. 32 226 27 17 wew. 20, email: msm@msmmikolow.eu. 

3. Dane osobowe przetwarzane przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Mikołowie 
są zgodnie z działalnością statutową Spółdzielni umocowaną w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie z dnia 16 września 1982 roku 
Prawo spółdzielcze oraz w Statucie MSM zamieszczonym na stronie internetowej  
 www.msmmikolow.eu., na podstawie art. 6 ust.1b i c oraz art. 9 ust. 2d „Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 roku” 
obowiązującego od 25.05.2018 roku. 

4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą 
podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Mikołowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie 
danych w zakresie realizacji celów statutowych Spółdzielni. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji 
międzynarodowych. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uwzględniając: 
1) Przepisy prawa, które obligują Spółdzielnię do przetwarzania danych przez określony 

czas; 
2) Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Spółdzielni Administratora Danych, 
3) Okres niezbędny do wykonywania zarządu związanego z obsługą Państwa 

nieruchomości, 
4) Okres na jaki została udzielona ewentualna zgoda. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą na podstawie art. 15-22 RODO ma prawo do : 
1) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora                      

są nieprawidłowe lub niekompletne, 
3) prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora,  
5) prawo do przenoszenia danych, 
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, 
narusza przepisy ogólnego RODO. 

8. Dane osobowe pozyskiwane są tylko w niezbędnym zakresie oraz w celu wypełnienia 
umów ( art. 6 ust.1 pkt b, RODO ), obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
zgodnie z art. 6 ust.1 pkt lit. c. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, oraz zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 
5 ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz na zasadzie dobrowolności 
za wyraźną zgodą. 

10. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania w zakresie niezbędnym                  
do realizacji przez Administratora celu i zadań ustawowych i statutowych. 

11. Dane osobowe mieszkańców zasobów mieszkaniowych MSM nie są przetwarzane                      
w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Administrator Danych Osobowych 
Zarząd 

Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 


