
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informuję, iż: 
 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o.  w Głogowie ul. Piotra Skargi 8, 67-200 Głogów tel. 76 833 41 18,  
	e-mail: sekretariat@tbsglogow.pl 
 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący 
sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Piotra Skargi 8, 67-200 
Głogowie, e-mail: iodo@tsbglogow.pl, tel. 76 833 41 18 
 
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) Realizacji umowy bądź podjęcia czynności przed jej zawarciem- art.6 ust. 1 lit. b RODO 
2) Udzielonej zgody - art.6 ust. 1 lit. a RODO 
3) Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO - art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w szczególności w związku z: 
- ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,  
- ustawą Prawo Spółdzielcze, 
- ustawą Kodeks Spółek Handlowych, 
- ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 
- ustawą o dodatkach mieszkaniowych 
4)  wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit f RODO 
 
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu administratora danych. 
 
5. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji wskazane w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach  
 
6. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  
do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody)  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 
narusza przepisy prawa. 
 
7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA 
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


