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Załącznik nr 4 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, 

informujemy, że: 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK z 

siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42. 

 

II. podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa 

CHEMIK z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42. 

 

III. Inspektor Ochrony Danych 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych pod adresem ……………… 

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani 

dane obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przekazane nam przez 

Wykonawcę ……………………… w celu realizacji umowy Nr ….  z dnia ………………………… 

zawartej z Spółdzielnią Mieszkaniową CHEMIK , na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. 

„Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli 

zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy  

ul. Wróblewskiego 6 A-D i Wróblewskiego 8 A-D w Policach” 
w celu: 

1) wykonania ww. umowy zwartej z Wykonawcą ..........................................., będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

V. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

Danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać 

Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani 

danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani 

interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

VI. Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej 

z Wykonawcą ................................................... a także po jej zakończeniu, w celach: 
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1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, 

rozliczeniem umowy, 

2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

3) statystycznych i archiwizacyjnych. 

 

VII. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Administratora 

danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Odbiorcami danych osobowych będą również: 

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu 

w wykonywaniu naszych czynności: 

a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne, 

b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze; 

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych.  

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku 

prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie 

zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani 

w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

 

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 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 

osobowych). 

 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 


