
                                               KLAUZULA INFORMACYJNA                               Nr. 5.

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z 27.4.2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) informuję, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest:  Robotnicza  Spółdzielnia  Mieszkaniowa
"Hutnik",  z  siedzibą  w Częstochowie,  al.  Wojska  Polskiego  118,  kod pocztowy 42-200
 tel. (34) 323 26 34;

2. Inspektorem ochrony danych jest pracownik zatrudniony w Robotniczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej "Hutnik" email: iod@  rsmhutnik  .pl;

3. Dane osobowe przetwarzane są  w celu  niezbędnym do realizacji zadań statutowych oraz
obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie:

 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami);

 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokal (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz.
1892 z późniejszymi zmianami);

 Ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz.1560
z późniejszymi zmianami);

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (  tekst jednolity  :  Dz.U. 2016.1610 z późniejszymi
zmianami;

4. Dane przechowywane będą przez okres  niezbędny do realizacji  uprawnień i obowiązków
statutowych ciążących na administratorze jako zarządcy zasobami mieszkaniowymi;

5. Dane  osobowe  będą  przekazywane  odbiorcom  danych  osobowych,  którzy  
 wskażą podstawę prawną, interes prawny; 

6. Każdy ma prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  wniesienia
sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie  jest
dobrowolne,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie;  cofnięcie  zgody  na
przetwarzanie danych wymaga oświadczenia w formie papierowej;

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy
RODO;

8. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania z uwagi na brak możliwości
realizacji  przez administratora zadań ustawowych  i statutowych.

          Data...................................... Podpis ..............................................................
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