
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 
Niniejszym zgodnie z 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 informujemy, 
że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-

Budowlana „JARY” z siedzibą w Warszawie, ul. Surowieckiego 12 prowadzącą działalność 
na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS 0000079817 w Sądzie Rejonowym dla  
m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 5250011705, REGON 011037196,  
zwana dalej Administratorem;  

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych 
osobowych:  

 imię, nazwisko, 
3. Administrator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 

udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora 
(np. informatyk). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia publicznego informacji 
o Pani/Pana członkostwie w Komitecie Domowym Budynku przy ul. …………………... 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 
1 pkt. a RODO)  

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora w Rejestrze Danych 
Członków Komitetów Domowych przez okres pozostawania członkiem Komitetu 
Domowego, w skład którego został/a Pan/Pani wybrany/a, z tym że w przypadku 
skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień wskazanych w pkt. 7 poniżej Administrator 
niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych ww. zakresie, co nie ma to 
jednakże wpływu na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych w okresie ich 
przetwarzania na podstawie udzielonej zgody.   

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO),  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),  

 przenoszenia danych (art. 20 RODO),  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi 

udostępnienie Pani/Pana danych jako członka Komitetu Domowego.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko), 

przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „JARY” z siedzibą w Warszawie,  

ul. Surowieckiego 12 prowadzącą działalność na podstawie wpisu do rejestru pod  

nr KRS 0000079817 w Sądzie Rejonowym dla m St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,  

NIP: 5250011705, REGON 011037196, w celu udostępnienia moich danych osobowych 

poprzez ogłoszenie zamieszczone w gablotach ogłoszeniowych znajdujących się na klatach 

schodowych budynku przy ul ………………………. 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y przez Administratora o: 

 prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym czasie oraz, iż wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; 

 przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 RODO; 

 prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO);  

 prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),  

 prawie do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

 prawie do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).  

Oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam w sposób świadomy i dobrowolny.  

 

                                                                    ……………………………………………………….. 

                                                                             Data                           Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


