
 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW 
RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 
 
 
 
Szanowny Kliencie,  
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.  

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Rybnicką 

Spółdzielnie Mieszkaniową Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 

w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rybnicką 

Spółdzielnie Mieszkaniową. 

 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Wyzwolenia 35, 44-201 Rybnik, 

− telefonicznie: 32 43 27 300, 32 43 27 305 lub osobiście w godzinach pracy tj. 

poniedziałek od 7.00 do 15.00, 

wtorek  od 7.00 do 17.00, 

środa  od 7.00 do 15.00, 

czwartek  od 7.00 do 15.00, 

piątek  od 7.00 do 13.00.  

− e-mail: rsm_rybnik@pro.onet.pl 

 

2. Inspektor ochrony danych 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący: 

e-mail: w.gorecki@av-biurorachunkowe.pl 

tel. 0 602 597 030 

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 
przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. c powyżej przywołanego Rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na 

Administratora,  

− art. 6 ust. 1 lit. a, b powyżej przywołanego Rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 

27 kwietnia 2016 r w celu realizacji działań objętych dobrowolnie złożonym 

wnioskiem i/lub zmierzających do zawarcia oraz wykonania żądanej umowy 



w zakresie wynikającym z celu realizacji zadań ustawowych oraz statutu Rybnickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie stosowanych ustaw oraz dane 

podane dobrowolnie lub nieznajdujące się w przepisach prawa na podstawie, których działa 

Administrator po uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgodzie, którą możesz wycofać 

w dowolnym momencie. 

 

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych 
Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej 

oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. 

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z zapisami ustawowymi lub wynikającymi 

z innych aktów prawnych lub tak długo jak będzie trwał interes prawny Administratora oraz 

w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania przez Ciebie na przetwarzanie danych 

osobowych. 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za 

wyjątkiem sytuacji, w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową oraz 

w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa. 

 
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Spółdzielnia informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. Zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych osobowych nastąpi 

w przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Rybnicką Spółdzielnią 

Mieszkaniową w Rybniku.  

 

9. Prawo wycofania zgody 
Niektóre Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami na dane 

wskazany w pkt 1.  

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


