Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku danych osobowych
takich jak (proszę podkreślić TAK jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie określonej danej osobowej i wpisać ją lub
jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danej osobowej podkreślić NIE):

Imię i nazwisko
Adres lokalu, do
którego przysługuje
tytuł prawny
Adres
korespondencyjny

TAK

NIE

Nr telefonu

TAK

NIE

………………………………………………………………………………
/czytelny podpis/
Oświadczam, iż zostałam/łem poinformowana/ny o tym że:
1.

Administratorem moich danych osobowych, które podałam/łem wyżej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” w

2.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:

3.

Moje dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej

Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
iod@sm-rodzinakolejowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
zgody.
4.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez czas przysługiwania mi tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku albo przez czas trwania łączącej mnie ze Spółdzielnią umowy najmu.

5.

Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku
zaistnienia przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.

7.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8.

Podanie niniejszych danych osobowych jest dobrowolne, ale potrzebne do celów kontaktowych.

9.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi
IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, operatorzy obsługujący systemy informatyczne oraz podmioty rozliczające media.

10. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Podane przeze mnie dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

………………………………………………………………………………
/czytelny podpis/

