Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych kontrahentów jest Pracownicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stella” z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Hierowskiego 29;
2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu, czyli
wykonania umowy. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości zawarcia i
realizacji umowy.
3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie odpowiednio:
a) niezbędność do wykonania zawartej umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
w szczególności na podstawie przepisów rachunkowych i podatkowych (Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
c) prawnie uzasadniony interes administratora – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub
obrony
przed
roszczeniami
oraz
do
celów
statystycznych
i analitycznych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) Dane są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem
przetwarzania;
5) Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego –
do 6 lat oraz:
a) w celu realizacji umowy lub zlecenia – do momentu realizacji i rozliczenia, a także
do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
b) w celu tworzenia statystyk zestawień, analiz na potrzeby własne;
6) W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Państwa dane – jeśli będzie to konieczne,
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi wynikające z umowy. Odbiorcami danych mogą być
podmioty świadczące usługi: doradcze, audytorskie, prawne, windykacyjne oraz
z zakresu IT;
7) Mają Państwo prawo:
a) dostępu do swoich danych,
b) do ich sprostowania,
c) żądania ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;
8) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować
za pośrednictwem Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres:
bozena.czajka@mbmtychy.pl ;
9) Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku, gdy przekazał/-a
Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w
zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą
zostać
uzupełnione
o
dane
pochodzące
z
publicznych
rejestrów,
o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane
te są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w
zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi celami.

