
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. osób zainteresowanych nabyciem lokalu w nowej 
inwestycji.  
 
 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO: 
 
 
1)Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku (05-400), 
ul. Andriollego 54,  KRS 0000037902, NIP 5320001742, REGON 000492055, (Spółdzielnia). 

 
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych : listownie kierując korespondencję na adres: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych ul. Andriollego 54, 05-400 Otwock, bądź na adres e-mail;  iod@otwockasm.com.pl, tel: 022 779 40 27,  

3) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  
Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w celu rezerwacji lokalu i ewentualnego nabycia przez Państwa lokalu w nowej 
inwestycji. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach kontaktowych, tj. używania danych osobowych zwykłych udostępnionych na podstawie 
zgody (np. numer telefonu, adres e-mail), Art. 6 ust. lit b) i c) RODO • podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem 
umowy oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Państwa żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy, • podjęcia i 
realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane 
osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej 
umowy handlowej, w zależności od okoliczności.  
 
4) Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Państwa dane 
nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
5) Okres przechowywania danych osobowych:  Rezerwacja wstępna: • Państwa dane osobowe /tj. imię i nazwisko, adres email, numer 
telefonu/ wskazane przy rezerwacjach będą przetwarzane do  momentu odwołania rezerwacji. Podania o zakup lokalu: • Państwa dane 
osobowe /tj. imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu/ wskazane w podaniach będą przetwarzane do momentu złożenia przez 
Państwa rezygnacjiz zakupu lokalu a po tym czasie zniszczone.   
 
6) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu 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; Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w 
formie pisemnej, na adres adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy Administratora lub IOD. 
 
7) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z 
automatycznym podejmowaniem decyzji. 
 
9)  Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o  wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili  przysługuje Państwu 
prawo do wycofania swojej zgody poprzez formę pisemną, 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. 
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