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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu realizuje obowiązki informacyjne nałożone na 
Spółdzielnię przepisami art. 13 i 14 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) Dz. U. UE L 
2016.119  zwanym dalej RODO 

Zgodnie z art. 13 RODO jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą zbierane są od tej 
osoby Spółdzielnia podczas pozyskiwania danych osobowych podaje następujące informacje: 

1. 

a) Tożsamość Spółdzielni i dane kontaktowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu z 
siedzibą w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100422, tel. 56 
66 32 100, fax 56 66 32 001, email: sekretariat@smgr.pl

b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Wojciech Cetkowski, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 56 66 32 194, 
email: w.cetkowski@smgr.pl

c) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania: 
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz art. 7 RODO. 
Dane będą przetwarzane w celu:

 wykonywania obowiązków wobec członków i nie-członków i realizowania przez 
ww. ich uprawnień.

 co do adresu email oraz co do  numeru telefonu stacjonarnego i/lub mobilnego 
do przekazywania informacji o obowiązkach
i uprawnieniach.

 co do adresu email do wystawiania druku opłat w formie elektronicznej
i ich przesyłania na wskazany adres e-mail.

d) Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

e) o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: m.in. sądy powszechne, 
komonicy sądowi, osoby świadczące usługi windykacyjne, organy administracji 
państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy:

 Biuro Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A. w Warszawie.

 BRUNPOL Spółka z.o.o. w Toruniu

 METRONA POLSKA POMIARY i ROZLICZENIA Spółka z.o.o. z siedzibą
w Warszawie

 UNISOFT SPÓŁKA z o.o. w GDYNI
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 osoby wykonujące na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu czynności
związane z zarządzaniem nieruchomościami

f) Że nie ma zastosowania wobec Spółdzielni art. 13 ust. 1 lit. f o treści: gdy ma to
zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia
przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym
mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub
właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o
miejscu udostępnienia danych.

2. 

a) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 przez okres wskazany w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa
Dz. U. 2017.201 w art. 70-71

Art. 70. § 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności
odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty
zaległości podatkowej;
2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku,
wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu
przedłużonego terminu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu
przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się
postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
§ 3a. Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w § 3, nastąpiło przed rozpoczęciem biegu
terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po
dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania
upadłościowego.
§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego,
o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on
na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

§ 5. (uchylony)
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu, z dniem:
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o
którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku
prawnego lub prawa;
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4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub
doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji;

5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w
art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.6)).

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia
następującego po dniu:
1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe;
2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze
stwierdzeniem jego prawomocności;
3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem
skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Art. 70a. § 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1, 
ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów 
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub określenie przez 
organ podatkowy wysokości tego zobowiązania uzależnione jest od uzyskania odpowiednich 
informacji od organów innego państwa.  
§ 1a. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz art. 70 § 1, ulega
zawieszeniu w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie
ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska, jeżeli ta umowa nie przewiduje możliwości wprowadzenia w życie zawartego
porozumienia bez względu na terminy przedawnienia. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
następuje od dnia wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania, jednak trwa nie dłużej niż
przez okres 3 lat.

§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, następuje od dnia wystąpienia
przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia uzyskania przez organ
podatkowy żądanej informacji – jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1 i 1a, może następować
wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia nie może
przekroczyć 3 lat.

Art. 70b. (uchylony) 
Art. 70c. Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego 
niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, 
najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz o rozpoczęciu 
lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.  
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Art. 70d. Jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, przewiduje możliwość wprowadzenia w życie porozumienia zawartego w 
toku procedury wzajemnego porozumiewania bez względu na terminy przedawnienia, to 
porozumienie uwzględnia się pomimo upływu terminów przedawnienia. 

Art. 71. Przepisy art. 70, art. 70a i art. 70c stosuje się odpowiednio do: 
1) należności płatników lub inkasentów;
2) zaległości, o których mowa w art. 52 i art. 52a, z tym że bieg terminu przedawnienia liczy się
od końca roku kalendarzowego, w którym organ podatkowy dokonał zwrotu lub zaliczenia
nienależnej kwoty lub płatnik pobrał nienależne wynagrodzenie.

 przez okres wskazany w ustawie Kodeks cywilny:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a 
dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. 
Art. 119. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. 
Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się 
wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez 
uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, 
gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Przez okres wskazany w 
przepisach Kodeksu cywilnego 
§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko
komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.
Art. 121. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy
rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych
przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby
opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas
trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed
sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas
trwania przeszkody.
Art. 122. § 1. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej
przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.
§ 2. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia
przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do
której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw
lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą
bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.
§ 2. (uchylony)
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Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 
§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym
organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo
przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo,
dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu
powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak
również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo
ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu
lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o
świadczenia okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.
§ 2. (uchylony)
Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega
przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej
naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega
przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to,
kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z
upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia.
§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć
się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

 oraz w innych przepisach prawa

b) O prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych

c) O prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a

d) O prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

e) Że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z art. 30 ustawy z
dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze DZ. U. 2017. 1560 ze zm. oraz Statutem
Spółdzielni i/lub umownym oraz, że konsekwencją nie podania danych przetwarzanych
na podstawie umowy jest niemożliwość skorzystania z udogodnień wprowadzanych
przez Spółdzielnię.

f) Że Spółdzielnia nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. W związku z tym nie udziela
informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Stosownie do treści art. 12 RODO: 
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1. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej
i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje
są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji,
o których mowa w art. 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22
i 34 w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym
w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda,
informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby,
której dane dotyczą. 4.5.2016 L 119/39 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

2. Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na
mocy art. 15–22. W przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2, administrator nie
odmawia podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa
przysługujące jej na mocy art. 15–22, chyba że wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować
osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z
żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne
dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie
miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim
przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą,
przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są
przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

4. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane
dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje
osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

5. Informacje podawane na mocy art. 13 i 14 oraz komunikacja i działania podejmowane na
mocy art. 15–22 i 34 są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są
ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny
charakter, administrator może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne
koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b)
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma
ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

6. Bez uszczerbku dla art. 11, jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do
tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21, może zażądać
dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane
dotyczą.

7. Informacje, których udziela się osobom, których dane dotyczą, na mocy art. 13 i 14, można
opatrzyć standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny
sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. Jeżeli znaki te są przedstawione
elektronicznie, muszą się nadawać do odczytu maszynowego.

8. Komisji przysługuje prawo przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 92 w celu
określenia informacji przedstawianych za pomocą znaków graficznych i procedur
ustanowienia standardowych znaków graficznych.
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Osobie przysługują następujące uprawnienia: 

 Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

 Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),

 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 Prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu
przetwarzania (art. 19 RODO),

 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),

 Prawo do niepodleganiu decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

 Prawo do środków ochrony prawnej (art. 77-82 RODO),

 Prawo do wyrażenia zgody na przetwarzanie (motyw 32 RODO - Zgoda powinna być
wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża
odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne
przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub
ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas
przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania
z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź
zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane
dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny
zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania
dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie
służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba, której
dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie
takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której
dotyczy) i prawo do jej cofnięcia (art. 7 ust. 3 RODO -  Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi
zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zgodnie z art. 14 RODO jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane 
dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: 

1.
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a) Tożsamość Spółdzielni i dane kontaktowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu z 
siedzibą w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100422, tel. 
56 66 32 100, fax 56 66 32 001, email: sekretariat@smgr.pl

b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Wojciech Cetkowski, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 56 66 32 
194, email: w.cetkowski@smgr.pl

c) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania: 
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 7 RODO. Dane 
będą przetwarzane w celu:

 wykonywania obowiązków wobec członków i nie-członków i realizowania przez 
ww. ich uprawnień.

 co do adresu email oraz co do  numeru telefonu stacjonarnego i/lub mobilnego 
do przekazywania informacji o obowiązkach
i uprawnieniach.

 co do adresu email do wystawiania druku opłat w formie elektronicznej
i ich przesyłania na wskazany adres e-mail.

d) Kategorie odnośnych danych osobowych: imię, nazwisko, adres, PESEL, seria i numer 
dokumentu tożsamości, daty dokumentujące stan cywilny, numer telefonu, adres 
email, nr rachunku bankowego, stan cywilny, stan majątkowy,

e) O odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: m.in. sądy 
powszechne, komonicy sądowi, osoby świadczące usługi windykacyjne, organy 
administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy:

 Biuro Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A. w Warszawie.

 BRUNPOL Spółka z.o.o. w Toruniu

 METRONA POLSKA POMIARY i ROZLICZENIA Spółka z.o.o. z siedzibą
w Warszawie

 UNISOFT SPÓŁKA z o.o. w GDYNI

 osoby wykonujące na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu czynności 
związane z zarządzaniem nieruchomościami

f) Że nie ma zastosowania wobec Spółdzielni art. 14 ust. 1 lit. f o treści: gdy ma to 
zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia 
przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o
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którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 
odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii 
danych lub o miejscu udostępnienia danych.  

2. 

a) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 przez okres wskazany w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa
Dz. U. 2017.201 w art. 70-71

Art. 70. § 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  

§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia
terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty
podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności
podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do
dnia upływu przedłużonego terminu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu
uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania
upadłościowego.

§ 3a. Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w § 3, nastąpiło przed rozpoczęciem
biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia
następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub
umorzeniu postępowania upadłościowego.

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka
egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym
zastosowano środek egzekucyjny.

§ 5. (uchylony)

§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego
zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia
stosunku prawnego lub prawa;
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4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 
2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 

5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach 
określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.6)). 

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od 
dnia następującego po dniu:  

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 
lub wykroczenie skarbowe;  

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze 
stwierdzeniem jego prawomocności;  

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia 
lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;  

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;  

5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  

§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub 
zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te 
mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

Art. 70a. § 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w 
art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania 
podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych 
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 
a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiązania 
uzależnione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa.  

§ 1a. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz art. 70 § 1, 
ulega zawieszeniu w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania 
na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której 
stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeżeli ta umowa nie przewiduje możliwości 
wprowadzenia w życie zawartego porozumienia bez względu na terminy 
przedawnienia. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje od dnia 
wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania, jednak trwa nie dłużej niż przez 
okres 3 lat. 

§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, następuje od dnia 
wystąpienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia 
uzyskania przez organ podatkowy żądanej informacji – jednak nie dłużej niż przez 
okres 3 lat.  

§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1 i 1a, może 
następować wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu 
przedawnienia nie może przekroczyć 3 lat. 
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Art. 70b. (uchylony)  

Art. 70c. Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z 
którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego 
lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub 
zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, 
o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o 
którym mowa w art. 70 § 1, oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu 
przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.  

Art. 70d. Jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której 
stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewiduje możliwość wprowadzenia w życie 
porozumienia zawartego w toku procedury wzajemnego porozumiewania bez 
względu na terminy przedawnienia, to porozumienie uwzględnia się pomimo upływu 
terminów przedawnienia. 

Art. 71. Przepisy art. 70, art. 70a i art. 70c stosuje się odpowiednio do:  

1) należności płatników lub inkasentów;  

2) zaległości, o których mowa w art. 52 i art. 52a, z tym że bieg terminu 
przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym organ podatkowy 
dokonał zwrotu lub zaliczenia nienależnej kwoty lub płatnik pobrał nienależne 
wynagrodzenie. 

 przez okres wskazany w ustawie Kodeks cywilny: 

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 
sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu 
przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest 
krótszy niż dwa lata.  

Art. 119. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez 
czynność prawną. Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym 
roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia 
określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w 
którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w 
najwcześniej możliwym terminie. Przez okres wskazany w przepisach Kodeksu 
cywilnego 

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, 
przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.  

Art. 121. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:  

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania 
władzy rodzicielskiej;  

2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do 
czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas 
sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;  
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3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – 
przez czas trwania małżeństwa;  

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich 
dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw 
danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody. 

Art. 122. § 1. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do 
czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od 
ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego 
ustanowienia.  

§ 2. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od dnia 
ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna 
jego ustanowienia.  

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko 
osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. 

Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:  

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do 
rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem 
polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo 
zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;  

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;  

3) przez wszczęcie mediacji.  

§ 2. (uchylony) 

Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.  

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem 
lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń 
danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, 
przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. 

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego 
organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 
polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo 
przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną 
przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób 
roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe 
należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.  

§ 2. (uchylony) 

Art. 442¹. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym 
ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany 
dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o 
szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być 
dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.  
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§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody 
ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez 
względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia.  

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się 
wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o 
szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie 
może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią 
pełnoletności. 

 oraz w innych przepisach prawa 

b) przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

c) O prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 
prawie do przenoszenia danych   

d) O prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a  

e) O prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

f) Źródło pochodzenia danych osobowych –  od innych osób, od organów administracji 
państwowej i samorządowej, ze źródeł publicznie dostępnych 

g) Że Spółdzielnia nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym o 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. W związku z tym nie udziela 
informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą   

Stosownie do treści art. 14 ust. 3 i 4 RODO Spółdzielnia podaje: 

ust. 3 RODO - Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2, administrator podaje: a) w rozsądnym 
terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze 
konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych; b) jeżeli dane osobowe mają być 
stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej 
komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe 
innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.  

ust. 4 RODO - Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż 
cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on 
osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych 
informacji, o których mowa w pkt. 2. 

 

   


