Informacja dla wykonawców, zleceniobiorców, usługodawców
Na podstawie 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

dalej zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Zakopanem informuje wykonawców, zleceniobiorców, usługodawców o zasadach i zakresie
przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:
a) administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J.
Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,
b) dane przetwarzane są w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia umowy,
wykonania umowy, archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy oraz do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na
podstawie art. 6 ust. 1 a , b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r;
c) dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych
osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;
d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania łączącej strony umowy
oraz do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
e) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
f) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencją nie podania danych lub złożenia sprzeciwu jest brak możliwości zawarcia lub
wykonania umowy;
h) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem.

