
Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny) 
 
 
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia,  
wykształcenie, dokumentacja historii zatrudnienia,  dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres 
zamieszkania); 
 
2)  Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andriollego 
54 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000037902, NIP 5320001742, REGON 000492055, (Spółdzielnia). 
 
3) Kontakt z inspektorem ochrony danych: listownie kierując korespondencję na adres: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych Małgorzata Stańczak  ul. Andriollego 54, 05-400 Otwock,  bądź na adres e-mail;  iod@otwockasm.com.pl; 
 
 
4) Cele i podstawa przetwarzania:  
 
W związku z tym, że łączy Panią/Pana umowa o pracę zawarta ze Spółdzielnią jako Pracodawcą, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w 
następującym celu: 
 

a) realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b 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), „RODO”); 

b) zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
c) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 

RODO); 
d) wewnętrznych celów administracyjnych Spółdzielni, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółdzielni będących realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
e) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione do przewarzania danych osobowych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; w tym ZUS, US, Medycyna pracy badania okresowe, wstępne i kontrolne, BHP, firmy obsługujące Spółdzielnię w 
obszarze informatycznym, TU Ubezpieczeniowe grupowe ubezpieczenie pracownicze,  
 6) Okres przechowywania: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy nie dłuższy niż jest to niezbędne dla ewidencji i archiwum dla 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan 
wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 
danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8) Prawo do skargi: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w 
stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym 
podejmowaniem decyzji; 
11)  Cofnięcie zgody: W każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody  z zastosowaniem  formy pisemnej na adres Spółdzielni, bez 
podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku 
skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. 
 
 
 
 


