
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, 
jako administrator danych osobowych informuje Pana/Panią, że:  

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO (Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: 
 

 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, 
 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
 Kodeksu postępowania cywilnego, 
 Kodeksu cywilnego, 
 Statutu Spółdzielni. 

3. W trakcie przetwarzania, do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp osoby 
upoważnione, podmioty, z którymi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu zawarła 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, które wykażą prawnie 
uzasadnione interesy. 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ciążącym na administratorze danych 
osobowych. Jest ono niezbędne do wypełnienia przez niego prawnych obowiązków.  

9. Administrator nie stosuje profilowania. Nie będzie także wobec Pani/Pana podejmował 
żadnych zautomatyzowanych decyzji. 

10. Dane kontaktowe:  ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 56 66 32 100,  
      fax 56 66 32 001, email: sekretariat@smgr.pl; 
Dane kontaktowe inspektora 
danych osobowych:   Wojciech Cetkowski, 
        tel. 56 66 32 194, email: w.cetkowski@smgr.pl 

 
 
 


