
Klauzula informacyjna dotycząca czynności przetwarzania: Członkowie Spółdzielni/osoby posiadających tytuł 

prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 

Mając na uwadze wymagania 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „MŁODA RODZINA” (dalej Administrator) 
z siedzibą w Warszawie (02 – 796), ul. Relaksowa 37, REGON: 001233829. 

Dane kontaktowe: 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „MŁODA RODZINA” 
ul. Relaksowa 37, 02 – 796 Warszawa, tel.: + 22 407 07 00, e-mail: smlw@wp.pl 

b) Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. 

c) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO w związku z:  

• Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648 t.j.);  

• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 t.j.),  

• Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 t.j.); 

• Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 t.j.);  

• Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.);  

• Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.);  

• Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 t.j.), oraz  

• Statutami i Regulaminami Spółdzielni. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.: zgoda na 

przetwarzanie danych w celu ułatwienia kontaktów między Państwem a Administratorem. 

d) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich 
otrzymywania na mocy przepisów prawa.  
Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe są zaufani partnerzy Administratora 

świadczący dla niego usługi: 

• hostingu; 

• serwisowe dla użytkowanego przez niego sprzętu komputerowego; 

• doręczeń; 

• archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów. 
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz 

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, jak również przez okres niezbędny do 
dochodzenia przez Administratora roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

f) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich kopii; 

• sprostowania danych jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe; 

• ograniczania przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 
prawa; 

• usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa. 

g) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych. 

h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne 
do wypełnieni obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podanie innych danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
ułatwiające wypełnianie obowiązków przez Administratora. 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 


