
           
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z treścią art. 13 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), dalej zwane RODO informujemy, że: 

1) Administratorem danych przetwarzanych w biurze Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy 

Dom 82” jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie 

przy ulicy Targowej 35, 03-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

nr KRS: 0000063049, posiadająca NIP: 5250012219, REGON: 000981966, email: 

nowydom@nowydom82.pl („Administrator”). 

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających 

m.in. z ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy 

o własności lokali oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO, realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora w postaci zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków 

spółdzielni oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów 

jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. 

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• prawo do przenoszenia danych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

5) Realizacja statutowych i ustawowych zadań Administratora wymaga podanie danych osobowych. Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości realizacji przez administratora zadań statutowych i ustawowych. 

6) Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą 

przetwarzane w żadnym innym. 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU MSM „NOWY DOM 82”  Z-CA PREZESA ZARZĄDU MSM „NOWY DOM 82” 

(-) Andżelika Kostyra      (-) Katarzyna Gumowska 


