
Polityka Prywatności 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności naszej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”, zwaną dalej polityką, która wyjaśnia zasady oraz 

sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych członków „SM 

LW Popowice”, właścicieli mieszkań nie będących członkami „SM LW Popowice”, osób 

wynajmujących lokale z zasobów „SM LW Popowice” oraz osób kontaktujących się z „SM 

LW Popowice” i korzystających z naszych usług.  

 

Wypełniając obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (zwane dalej: RODO) oraz 

zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy,  

iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-

Własnościowa „Popowice” z siedzibą ul. Popowicka 28, 54 – 237 Wrocław (zwana dalej „SM 

LW Popowice”). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

„SM LW Popowice” gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w prawnie 

uzasadnionych celach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

wynikających z Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„Popowice”. 

Dane osobowe, przetwarzane są w ww. celu i w odniesieniu do RODO, jest to: 

• wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO 

• wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO 

• realizacja komunikacji oraz dostarczanie usług za pośrednictwem strony internetowej 

lub aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f). 

• realizacji działań podejmowanych przez „SM LW Popowice” na podstawie 

udzielonych zgód przez klientów, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a). 

 

Jakie zbieramy dane osobowe naszych klientów? 

 

Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. 

kontaktowy i/lub e-mail, co jest niezbędne w celu wykonywania czynności zarządzania 

nieruchomością. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie na podstawie imiennie 

podpisanej zgody lub potrzeba ich podania wynika z innych aktów prawnych 

obowiązujących w Polsce.  

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

 



Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wykonywania statutowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Popowice”, czyli wykonywania czynności zarządzania nieruchomością.  

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wydanej zgody, wówczas 

są przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia okresu na jaki została 

wydana zgoda, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

 

Informacje dotyczące Twoich danych osobowych 

 

1. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu wykonywania 

czynności zarządzania nieruchomością.  

2. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych. 

3. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.  

 

Przysługuje Ci prawo do: 

 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 

RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych  

w art. 21 RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, 

z wyłączeniem sytuacji, gdy ww. czynności będą sprzeczne z obowiązującym prawem. 

 

 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

Wszelkie uwagi na temat przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do 

Inspektora Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@smpopowice.pl  

lub telefonicznie na dane kontaktowe podane w zakładce kontakt. 

 

 

 

Wrocław 24.05.2018.      Zarząd SM LW „Popowice” 
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