
Informacja dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 

„Młoda Rodzina” w Warszawie, ul. Relaksowa 37, NIP 527-11-19-402, REGON 

001233829, KRS 0000021185:  

w związku z wejściem w życie 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) – zwanego 

także przepisami RODO informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – 

Własnościowa „Młoda Rodzina” w Warszawie (02-796), ul. Relaksowa 37, dalej zwana 

Spółdzielnią, a odbiorcami danych przedstawiciele organów Spółdzielni oraz 

współpracujących podmiotów upoważnionych, wykonującym dla Spółdzielni zadania 

administracyjne i księgowe:  

 Intacto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w    

(03-729) Warszawie przy ul. Targowej 67 lok. 2A, NIP: 5213665996, KRS:0000497253, 

 CEE Property Administrator Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-036), przy Al. Stanów 

Zjednoczonych 72 lok 31, posiadającą numer REGON 142783733, NIP 521-35-91-890, 

KRS 376483. 

oraz, że: 

Główną działalnością Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich 

rodzin. 

Spółdzielnia nie przetwarza szczególnych kategorii danych wymienione w art. 9 i 10 RODO. 

Żadne działania Spółdzielni nie odbywają się na dużą skalę – Spółdzielnia jest małą 

spółdzielnią mieszkaniową - dobrowolnym związkiem właścicieli praw do lokali budynku 

Spółdzielni.  

Podstawowe i w swojej masie nieliczne dane są przetwarzane nieregularnie przez podmioty 

wykonujące usługi administrowania i usługi księgowe dla Spółdzielni. Z podmiotami tymi 

Spółdzielnia posiada odpowiednie umowy zawierające m. in. klauzule dot. ochrony danych 

osobowych. 

Spółdzielnia działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz 

Statutu i Regulaminów.  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadań Spółdzielni.  

Informacje stanowiące dane osobowe są wykorzystywane przez Spółdzielnię wyłącznie 

w celu realizacji jej zadań.  

Spółdzielnia może przekazywać dane osobowe upoważnionym do tego organom 

publicznym. 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), do którego można wnosić 

skargi w zakresie ochrony danych osobowych. 


