
Klauzula informacyjna Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były 

legalnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej 

RODO). W związku z art. 13 powyższego rozporządzenia informujemy że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, nr tel. 41 3416000, e-mail: biuro@ksm.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe jako członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem 

Spółdzielni przetwarzane będą dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 

września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale 

korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie 

właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem 

działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami – na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. a, b, c, d, f RODO; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach prawa; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

uczestniczące w realizacji administrowania zasobami spółdzielni jako podmioty 

przetwarzające; 

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych; 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów o 

których mowa w pkt. 2;  

8. Pani/Pana dane nie będą profilowane; 

9. administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych; 

10. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kołodziejczyk, kontakt: iod@ksm.pl. 

 

 

 

 
Dokument przedstawiamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane  

od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt. 


