Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez
SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „TOWARZYSTWO LOKATOR” IM. FRANCISZKA HELIŃSKIEGO
W ŁODZI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzania 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 w dalszej części
„RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Towarzystwo Lokator” im. Franciszka
Helińskiego z siedzibą w Łodzi (93-021) przy ul. Lokatorskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000039592, którą reprezentuje Zarząd (tel. 42 684 36 06).
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod
adresem rodo@smtl.pl lub listownie na adres: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-f RODO w celu prawidłowego
zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
„Towarzystwo Lokator” im. Franciszka Helińskiego w Łodzi, w szczególności dla celów wynikających z
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni, a także w celu
zaspokojenia potrzeb członków Spółdzielni ich rodzin oraz osób korzystających z zasobów Spółdzielni. W
przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania
nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni.
4. Aby zrealizować wyżej wymienione cele Państwa dane osobowe ujawniamy wyłącznie:
a. Podmiotom, które wykonują usługi w imieniu Administratora,
b. Organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz
w zakresie dozwolonym przez prawo,
c. Podmiotom realizującym dla Administratora obsługę prawną i księgowo- podatkową.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania bądź okres wymagany przepisami prawa.
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych (w zakresie dozwolonym przez prawo), prawo do przenoszenia
swoich danych osobowych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tejże zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych bądź, w niektórych przypadkach, ograniczenia ich
przetwarzania, cofnięcie zgody bądź sprzeciw mogą skutkować uniemożliwieniem realizacji niektórych
Państwa wniosków.
8. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w ust. 1 i 2. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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