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Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO PSM „Stella” informuje, że: 

1) Obowiązek podania danych osobowych (innych niż dane kontaktowe) wynika z ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni, a bez ich 
podania nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 

2) Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Stella” z siedzibą przy ul. Hierowskiego 29 w Tychach (43-100). 

3) Gromadzone przez Spółdzielnię dane osobowe mieszkańców wykorzystywane są  
do prawidłowej realizacji celu Spółdzielni wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółdzielni 
tj. zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób 
niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie 
prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni oraz 
do dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych. 

4) Na polecenie Administratora dane osobowe mieszkańców będą przetwarzane przez osoby 
upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności. 

5) Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie 
pewnych technicznych czynności na rzecz Spółdzielni, co odbywa się  
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Powierzenie mieć miejsce w sytuacji 
współpracy Spółdzielni z kancelariami prawnymi, ale też wykonawcami prac remontowych, prac 
naprawczych, przeglądów technicznych instalacji w budynkach Spółdzielni itp. 

6) Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji podstawowych celów Spółdzielni. 
Okres ten odpowiadać będzie okresowi członkostwa w Spółdzielni lub utrzymywaniu ze 
Spółdzielnią innych stosunków prawnych. Po tym czasie Spółdzielnia przetwarzać będzie dane 
osobowe wyłącznie do celów archiwalnych, z wyłączeniem sytuacji, w której przetwarzanie 
wiązać będzie się np. z koniecznością skierowania, czy odpierania roszczeń przez Spółdzielnię. 
W takim przypadku okres ten odpowiadać będzie okresowi przedawnienia roszczeń. 

7) Mieszkańcy posiadają prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania  
i żądania ograniczenia przetwarzania. 

8) Zgoda na wykorzystywanie dobrowolnie podanych danych kontaktowych może zostać  
w dowolnym momencie odwołana – wystarczy skontaktować się ze Spółdzielnią. 

9) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem 
ochrony danych drogą mailową: bozena.czajka@mbmtychy.pl. 

10) Dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o 
ochronie danych osobowych. 
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