KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO*)
informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych członków Spółdzielni i pełnomocników biorących udział
w Walnym Zgromadzeniu jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą
przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;
2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827;
3. dane osobowe członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oraz ich
pełnomocników, w tym również kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedla, w postaci
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru mandatu, a w przypadku osób zgłaszających
kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedla również nr PESEL, będą przetwarzane na
podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c), czyli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze na podstawie przepisów Prawa Spółdzielczego i Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w zakresie organizacji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni oraz realizacji
praw i obowiązków członków Spółdzielni związanych z uczestnictwem w Walnym
Zgromadzeniu, w tym wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora w postaci dźwiękowego utrwalenia przebiegu Walnego Zgromadzenia dla
celów jego protokołowania oraz ewentualnego odtworzenia przebiegu Zgromadzenia dla
potrzeb potencjalnych postepowań sądowych.
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM
Pionier,
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, a
następnie przez okres 10 lat, lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń i wyczerpania
możliwych postępowań związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia i podjętych w jego
toku uchwał;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych przez administratora,
 wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w sytuacji gdy przetwarzanie to następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i statutowym i w przypadku ich
niepodania Członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym
Zgromadzeniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie.
10. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą one
przetwarzane w żadnym innym celu.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1).

