Kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacji do pracy
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. zawarcie umowy
o pracę),
• art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym
przepisów prawa pracy.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani dane
osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji.
6. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 22 (1) §1 i §4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Podanie danych
w zakresie ustawowym jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w procesie
rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
8. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Użytkownicy lokali mieszkalnych i garaży

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. najem lokalu),
• art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Prawa
spółdzielczego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (tj. min.
obowiązek zarządzania mieniem Spółdzielni i mieniem jej członków),
• art. 6 ust. 1 lit d Rozporządzenia w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której
danych dotyczy (np. konieczność usunięcia awarii),
• art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów (np. ustalenia i dochodzenia roszczeń).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi są lub mogą być min.: dostawcy
systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, kancelarie
prawne, notarialne, organy podatkowe, organy ścigania, Sądy, Komornicy sądowi, członkowie
Spółdzielni i ich wierzyciele, wierzyciele Spółdzielni, organy kontroli w ramach uprawnień
kontrolnych, podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania lokatorem lub właścicielem
mieszkania znajdującego się w zasobach Spółdzielni lub pozostawania stroną umowy ze
Spółdzielnią oraz przez okres ustalenia i dochodzenia roszczeń z tym związanych, a także okres
archiwizowania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
tj. w szczególności ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
8. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Kontrahenci (w tym najemcy lokali użytkowych)
oraz ich pracownicy lub współpracownicy wskazani w umowie
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach,
c) numer PESEL,
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i/lub nr telefonu,
e) stanowisko służbowe,
f) specyficzne numery identyfikacyjne nie będące numerami nadawanymi powszechnie,
g) numer rachunku bankowego.
4. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG lub KRS)
w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Możemy także pozyskiwać Państwa dane
od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub z którymi Państwo współpracują, w zakresie
koniecznym do realizacji umowy łączącej Spółdzielnię z danym podmiotem.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, w tym min. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
• art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów (ustalenie i dochodzenie roszczeń).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 5, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi są lub mogą być min.: dostawcy
systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji przelewów, kancelarie
prawne, notarialne, organy podatkowe, organy ścigania, Sądy, Komornicy sądowi, organy kontroli
w ramach uprawnień kontrolnych.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy ze Spółdzielnią, a także przez
okres ustalenia i dochodzenia roszczeń z tym związanych oraz okres archiwizowania dokumentacji
określony w odrębnych przepisach, np. przepisach podatkowych.
8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi
nawiązanie współpracy. Podanie danych w celu realizacji przez nas uprawnień i obowiązków
wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy o rachunkowości oraz ordynacji
podatkowej jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
10. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Osoby uczestniczące w postępowaniu przetargowym na najem lokalu użytkowego

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza następujące dane osobowe zawarte
w dokumentacji przetargowej:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach,
c) numer PESEL,
d) seria i numer dowodu osobistego,
e) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i/lub nr telefonu,
f) numer rachunku bankowego.
4. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG lub KRS)
w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Możemy także pozyskiwać Państwa dane
od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub z którymi Państwo współpracują, w zakresie
związanym z Państwa udziałem w przetargu.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, w tym min. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
• art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów (ustalenie i dochodzenie roszczeń).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 5, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi są lub mogą być min.: dostawcy
systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji przelewów, kancelarie
prawne, notarialne, organy podatkowe, organy ścigania, Sądy, Komornicy sądowi, organy kontroli
w ramach uprawnień kontrolnych.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania przetargowego,
a także przez okres ustalenia i dochodzenia roszczeń z tym związanych oraz okres archiwizowania
dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu przetargowym. Podanie danych
jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w postępowaniu przetargowym.
10. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Osoby uczestniczące w postępowaniu przetargowym
na najem lub nabycie lokalu mieszkalnego

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
w dokumentacji przetargowej:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer dowodu osobistego,
d) numer rachunku bankowego.

przetwarza

następujące

dane

osobowe

zawarte

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, w tym min. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
• art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów (ustalenie i dochodzenie roszczeń).
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 4, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi są lub mogą być min.: dostawcy
systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji przelewów, kancelarie
prawne, notarialne, organy podatkowe, organy ścigania, Sądy, Komornicy sądowi, organy kontroli
w ramach uprawnień kontrolnych.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania przetargowego,
a także przez okres ustalenia i dochodzenia roszczeń z tym związanych oraz okres archiwizowania
dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu przetargowym. Podanie danych
jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w postępowaniu przetargowym.
9. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Osoby uczestniczące w postępowaniu przetargowym
na świadczenie usług dla Spółdzielni
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza następujące dane osobowe zawarte
w dokumentacji przetargowej:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach,
c) numer PESEL,
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i/lub nr telefonu,
e) stanowisko służbowe,
f) specyficzne numery identyfikacyjne nie będące numerami nadawanymi powszechnie,
g) numer rachunku bankowego.
4. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG lub KRS)
w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Możemy także pozyskiwać Państwa dane
od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub z którymi Państwo współpracują, w zakresie
związanym z Państwa udziałem w przetargu.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, w tym min. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
• art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów (ustalenie i dochodzenie roszczeń).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 5, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi są lub mogą być min.: dostawcy
systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji przelewów, kancelarie
prawne, notarialne, organy podatkowe, organy ścigania, Sądy, Komornicy sądowi, organy kontroli
w ramach uprawnień kontrolnych.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania przetargowego,
a także przez okres ustalenia i dochodzenia roszczeń z tym związanych oraz okres archiwizowania
dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu przetargowym. Podanie danych
jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w postępowaniu przetargowym.
10. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Pełnomocnicy użytkowników lokali mieszkalnych i garaży

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000160815, kontakt: tel. 32 281-75-23, e-mail: smcentrum@smcentrum.bytom.pl
2. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
abi@smcentrum.bytom.pl
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) nr dowodu osobistego
4. Państwa dane osobowe zostały pobrane z pełnomocnictwa.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów (np. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
związanymi z udzielonym pełnomocnictwem).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 5, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi są lub mogą być min.: dostawcy
systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji przelewów, kancelarie
prawne, notarialne, organy podatkowe, organy ścigania, Sądy, Komornicy sądowi, organy kontroli
w ramach uprawnień kontrolnych.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który udzielono pełnomocnictwa oraz
przez okres ustalenia i dochodzenia roszczeń z tym związanych, a także okres archiwizowania
dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie danych jest dobrowolne przy czym ich niepodanie uniemożliwi dokonanie czynności
objętej pełnomocnictwem.
10. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
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