Klauzula umowy cywilno-prawne

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) – dalej RODO Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zorza” w Myślenicach informuje,
że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zawierania umów

2.

3.
4.

5.

cywilno-prawnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
"ZORZA" w Myślenicach.
Siedziba administratora znajduje się przy os. 1000-lecia 15 A, 32-400 Myślenice.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować pisemnie na adres siedziby.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, podejmowania działań
zmierzających do jej zawarcia oraz w celu wykonywania obowiązków administratora
wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
W zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania umowy dane osobowe mogą
zostać udostępnione:
a. podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi

technicznej, księgowej i prawnej, w tym dostawcom usług i rozwiązań IT oraz
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa ,
b. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych, określonych przepisami prawa jest obowiązkowe i
stanowi warunek zawarcia umowy.
7. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 pkt
c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze).
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
c. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne

do realizacji celów, dla których są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

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

