
Nowa Ruda, dnia ……….. września 2020 roku. 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
uczestników Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie 

Zgodnie z 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (dalej: RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych członków Spółdzielni i pełnomocników biorących udział w Wal-
nym Zgromadzeniu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie, ul. Teatralna 11, 57-400 Nowa 
Ruda, tel. 74-872-08-00, email sekretariat@sm.nowaruda.pl; inspektor ochrony danych osobowych 74-
872-08-00, email sekretariat@sm.nowaruda.pl; 

2. Dane osobowe członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocni-
ków, w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego i numeru man-
datu, 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 Spół-
dzielni związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, 

b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w 
postaci utrwalenia przebiegu Walnego Zgromadzenia dla celów jego protokołowania.  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby upoważnione oraz podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa.  

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-
wej;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, a na-
stępnie 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;  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem prze-
twarzanie danych osobowych przez administratora,  

c) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sy-
tuacji, gdy przetwarzanie to następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administra-
tora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).;  

7. 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.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilo-
wanie.  

9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą one prze-
twarzane w żadnym innym celu. 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych w ww. zakresie dla celów niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.  
 

................................................................ 
Imię i nazwisko 
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