
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO RADY 

NADZORCZEJ 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w 

Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w 

dowolnym momencie wysyłając wiadomość w formie elektronicznej na adres: info@smbjary.waw.pl lub w 

formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie 

związanej z ochroną danych wysyłając wiadomość w formie elektronicznej: ochronadanych@smbjary.waw.pl 

lub w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych. 

3. Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych to:  

• imię, nazwisko, 

• dane adresowe,  

4. Dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione tylko w sytuacjach, gdy odbiorcami są inne podmioty 

wykonujące usługi na rzecz SMB „Jary” wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową 

lub gdy odbiorcami są inne podmioty w zakresie dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, 

przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywania oszustw i 

zapobiegania im, ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz 

pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora postępowania w sprawie 

wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” z siedzibą w Warszawie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest powołanie 

Rady Nadzorczej w drodze głosowania na mocy statutu Spółdzielni).  

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez okres do wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń, jednakże nie dłużej niż przez 10 lat. Dane kandydata, który został wybrany będą przetwarzane w 

Rejestrze Członków Rady Nadzorczej.   

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa: 

a) dostępu do swoich danych; 

b) uzyskania kopii danych; 

c) sprostowania danych (aktualizacji); 

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

e) ograniczenia przetwarzania; 

f) wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie; 

h) wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

8. Swoje prawo mogą Państwo wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Mogą Państwo to zrobić 

wysyłając wiadomość na adres : ochronadanych@smbjary.waw.pl lub tradycyjnie wysyłając korespondencję 

na adres Spółdzielni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Prawo skargi, należy wnieść do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na www.uodo.gov.pl. 
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, 

a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden 

inny sposób. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi branie przez 

Panią/Pana udziału wyborach do Rady Nadzorczej.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uodo.gov.pl/

