
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW 

 SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” ORAZ OSÓB 

NIEBĘDACYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które 

weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem) informuje, że 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum ”,   

z siedzibą adres: ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków, telefon 12 411-75-75, e-mail: 

biuro@smcentrum.com.pl................................ 

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Grażyna Rusin telefon 12 411-75-75, e-mail: 

iod@smcentrum.com.pl  

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” informuje również, że: 

Dane osobowe członków Spółdzielni i osób niebędących członkami   przetwarzane są  przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum” dla realizacji celów określonych w Statucie 

Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o  spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm. , 

ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm.  oraz związanych z 

prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania. 

Każdemu, kogo dane osobowe gromadzi Spółdzielnia przysługuje prawo do informacji na 

temat treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy taka zgoda 

była wyrażona) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom z którymi spółdzielnia zawiera 

umowy w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania i kontaktu z członkami, 

właścicielami i użytkownikami lokali, prawidłowej realizacji usług określonych  

w regulaminach (np. firmy rozliczające dostarczane media) oraz instytucjom upoważnionym  

z mocy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

Dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 

przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem członkostwa, z faktem posiadania 

tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni lub użytkowania takiego 

lokalu. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, 

dochodzeniem lub obroną roszczeń  dane osobowe będą przechowywane przez okres 

przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. 

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych  

i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami 

prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. 
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