Niniejszym informujemy, 2e w zwiqzku z wejSciem w zycie z dniem 25 maja 2018 roku
przepis6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201-6/679 zdnia 27 kwietnia

20L6 r., Bydgoska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa z siedzibq w Bydgoszczy (85-236) przy ul.
Grunwaldzkiej L2 (adres mailowy: zarzad@pro.onet.pl) jest Administratorem Danych
Osobowych udostqpnionych przez Paristwa.
Padstwa dane osobowe bqdq przetwarzane wytqcznie w celach i w zakresie zwiqzanym

z ustawowq i statutowq dziafalno(ciq BSM w oparciu miqdzy innymi o ustawq z dnia
16 wrze6nia 1982 roku Prawo sp6ldzielcze, ustawq z dnia 15 grudnia 2000 roku

o

spdtdzielniach mieszkaniowych, Statut BSM oraz inne przepisy prawa powszechnie

obowiqzujqcego.

Odbiorcami udostqpnionych przez Padstwa danych mogq byi podmioty upowaznione
na podstawie przepis6w prawa {m.in. Sqdy, Prokurator, Policja, Komornik Sqdowy, organy
Krajowej Administracji Skarbowej, opieka spofeczna) oraz podmioty zwiqzane z dziaialnoSciq
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej na podstawie um6w powierzenia przetwarzania danych

osobowych

i

-

miqdzy innymi podmioty Swiadczqce usiugi: informatyczne, w zakresie odczytdw

rozliczenia zuiycia medi6w, ubezpieczenia mieszkania, przeglqdu instalacji, monitoringu

wizyjnego, wydruku ksiq2eczek optat oraz kancelarie notarialne. Padstwa dane nie bqdq
przekazywane do panstwa trzeciego.

Padstwa dane osobowe bedq przechowywane do momentu ustania celu ich
przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikajqcymi z przepis6w prawa. Po ustaniu celu
przetwarzania zostanq usuniqte lub fizycznie zlikwidowane w spos6b zabezpieczajqcych ich
upublicznienie. Udostqpnione dane osobowe nie bqdq podlegaty formie zautomatyzowanego
przetwarzania danych.

ze

posiadajq Paristwo petne prawo dostqpu do tre6ci swoich
danych osobowych (2Adania informacji), i prawo do:
1) wycofania zgody w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych odbywa siq na

Jednocze6nie informujemy,

zasadzie dobrowolno6ci)

2) otrzymania kopii danych,
3) sprostowania danych,
4) usuniqcia danych,
5) ograniczenia przetwarzania,
6) przeniesieniadanych,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych,

B) bycia powiadamianym o sprostowaniu, usuniqciu
9) wniesienia skargi do organu nadzorczego

i ograniczeniu przetwarzania.

Wszelkie uwagi Padstwa na temat przetwarzania udostqpnionych nam danych osobowych
prosimy l<ierowad do lnspektora Ochrony Danych Osobowych

-

:

drogq elektronicznq na adres: bromaniuk@bsm.bvdsoszcz.pl

- listownie na adres: Bydgoska Sp6tdzielnia Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka L2,85-236 Bydgoszcz

-

telefonicznie: 884-610-739
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