
Szanowni Państwo, 

 

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Mszczonowie, ul. Dworcowa 1, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090072, NIP: 8380000512 i REGON: 

000995922. Powyższe oznacza, że to Spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazane 

przez Państwo dane osobowe, a także podmiotem, który określa w jaki sposób dane te będą 

wykorzystywane (tj. przetwarzane).  

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować ze Spółdzielnią 

telefonicznie (046 857 12 40), listownie (na adres Spółdzielni) lub elektronicznie (na adres e-mail: 

administracja@mszczonowsm.pl). 

 

Przekazane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach 

i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej. Każdorazowo przy przekazaniu 

danych osobowych poinformowani Państwo zostaną o szczegółowych zasadach przetwarzania 

Państwa danych osobowych, w tym o podstawie ich przetwarzania, okresie przechowywania, Państwa 

prawach, czy odbiorcach Państwa danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że taka informacja nie 

została Państwu przekazana – uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu Spółdzielni.  

 

Informujemy, że Spółdzielnia przetwarza przede wszystkim dane osobowej jej pracowników, 

mieszkańców, kontrahentów, przedstawicieli i pracowników kontrahentów. Przykładowy zakres 

przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje na temat 

członkostwa w Spółdzielni, informacje na temat zajmowanego lokalu, czy dane kontaktowe, które 

umożliwiają Spółdzielni bieżący kontakt w celach i zakresie związanych z działalnością Spółdzielni. 

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych i 

nie będą przetwarzane poza Polską. 

 

Odbiorcami udostępnionych Spółdzielni danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa (przykładowo: sądy, policja, komornicy) oraz podmioty którym 

powierzono przetwarzanie danych osobowych, przy czym powierzenie przetwarzania Państwa danych 

osobowych zawsze odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, co 

oznacza, że Spółdzielnia nadal zachowywać będzie kontrolę nad tymi danymi. 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z przepisów 

prawa, a w przypadku braku stosownych wytycznych wynikających z przepisów prawa - przez okres 

ustalony każdorazowo stosownie do charakteru przekazanych danych osobowych. Po tym czasie 

Państwa dane osobowe zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane.  

 

Osobom, których dane są przez Spółdzielnię przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych 

i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z 

prawem. W sytuacji, w której Spółdzielnia przetwarza dane w oparciu o wyrażoną zgodę – jej 

odwołanie pozostaje możliwe w każdym czasie.  

 

 
 


