Klauzula obsługa kasy
Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) oraz zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zorza” w Myślenicach informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie obsługi kasy jest

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "ZORZA" w Myślenicach.
2. Siedziba administratora znajduje się przy os. 1000-lecia 15 A, 32-400 Myślenice.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo

kontaktować pisemnie na adres siedziby.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży usług oraz

podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia. Drugim z kluczowych celów
jest obsługa finansowa dla osób związanych ze spółdzielnią mieszkaniową, w tym
członków spółdzielni.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań

zmierzających do realizacji umowy.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom obsługującym w zakresie

niezbędnym do realizacji umowy.
7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do

podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Dane osobowe mogą być również
przetwarzane na podstawie celów stanowiących prawnie uzasadniony interes
administratora oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze.
8. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO.
9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby

uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
11. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać,
że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w
związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego
prawa.
13.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich

danych osobowych.

Niniejsza klauzula została zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu
25.05.2018 r., Uchwała Nr 43/2018, Protokół Nr 31/2018.

