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Zgodnie z Rozporz|dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprarvie
ochrony os6b fizycznych w zwiQzku z przet\r^rz niem danych osobonych i w sprawie
swobodnego prz€plywu taldch danych (RODO) oraz przepis6w ustawy z dnia 10 maja
2018r, o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018r, poz. 1000) informujemy, ii:

1. Admiristratorcm Pani,Pana danych osobowych jest Sp6tdzielnia Mieszkaniowa
,,TEREBELSKA II" w Bialej Podlaskiej, ul. Janowska 7Oa, 2I-SOO Biala podlaska.
NIP: 5370020836. Mozna sip z nami kontaktowai poprzez numer telefonu 83 343 39
64 iub adres ernail: biuro@terebelska2.pl i reprezentowanym pr zez prezesa Zarzqd:o.

2. Dane osobowe czlo|k6w, jak i os6b nie bqdqcych czlonkami Sp6ldzielni, tak2e
kontmhent6w w tym os6b frzycznych, przetwatzdtre s4 przez Sp6lclzielnie
Mieszkaniow4 ,,TEREBELSKA Il,' w Bialej podtaskiej wyl4cznie dla piawidlowej
rcalizacji cel6w okre6lonych w Statucie Sp6ldzielni oru wynikaj4cych z ustawy o
sp6ldzielniach mieszkauio\rych, ustawy plawo Sp6,ldzielcze dla prormdzenia
dzialalno3ci zarzqdzatla i administrowania nieruclromo jciami przez okr.es niezbEdny
do realizacji cel6w przetu,azania, lecz nie kr6cej ni2 okres wskazany w przeplsach o
archiwizacji,

3. Posiada Pani/Pan prawo dostqpu do tre3ci swoich danych o1.az ich poprawiania, talde
ograniczenia zakesu lub usuniEcia danych nie wynaganych dla osiqgniEcia cel6w
statuto\rych i ustawowych.

4. Podanie danych osobowych w zakesie wymaganym pftez rcalrzaaie zadai
statutowych i ustawowychjest obowiqzkowe, a w pozostalym zakesie dobrowolne.

5. Pani/Pana dane nie bgd4 w 2adnej formie przekazywane i udostQpniane do kraj6w
trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj4 zautomatyzo\ranenu podejmowaniu decyzji,
w tym plofilowaniu.

7. W. Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,TEREBELSKA II', w Bialej podtaskiej w sprawie
ochrony danych osobor,vych mozna ko4taktowai siq z pani4 Barbar4 Broniewicz
lnspektorem danych osobowych pod nunerem tel.: 6090g0150 lub ooczta
elektronicznq: ksiegowa@terebelska2.pl

Biala Podlaska, dn. 25.05.2018r.
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