KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W trosce o ochronę Twoich danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy
ul. Unitów Podlaskich 17 w Łukowie
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
anych osobowych, jak również w przypadku pyt
pytań lub
wątpliwości, możesz kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ee-mail: iod@pcat.pl lub
listowanie na adres siedziby Administratora: ul. Unitów Podlaskich 17, 21-400 Łuków.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:


realizacji zadań nałożonych na Administratora przepisami prawa, polegających na zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających
z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów
Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania
administrowania nieruchomościami, a także
realizacji praw i obowiązków wynikających
wyni
z członkostwa w Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).



spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii lub prawa polskiego, ponieważ
przetwarzanie jest
est niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Tobą umową lub
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realiz
realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f RODO).



Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Sąą nimi np.: sądy, organy ścigania,
ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy
wystąpią z takim żądaniem. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na
zlecenie Administratora
dministratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi in
informatyczne,
pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ochronę Twoich praw.
Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celów lub spełnienia ciążących na nas obowiązków
prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, a także
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem
w
ustawowym,, niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze.

Przysługujące prawa
Masz prawo do:






dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii,
żądania ich sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są
niedokładne lub niekompletne,
usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a
Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych
osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Administratora

Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez nas danych osobowych przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
ochrony danych osobowych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

