
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób 

działających w imieniu kontrahentów.  

Zgodnie z art.13 i 14 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: 

 Administrator Danych Osobowych (ADO). Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku (05-400) ul. Andriollego 54. Może się 

Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:  listownie na adres: ul. Andriollego 54, 05-400 

Otwock   przez e-mail: sekretariat@otwockasm.com.pl, telefonicznie: 22 7794027. 

 Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem mogą się 

Państwo kontaktować w następujący sposób:  listownie na adres: ul. Andriollego 54, 05-400 Otwock  

przez e-mail: iod@otwockasm.com.pl, telefonicznie: 22 7794027. 

 Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych odbywać 

się będzie w następujących celach: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO kontaktowych, tj. używania danych 

osobowych zwykłych udostępnionych na podstawie zgody (np. numer telefonu, adres e-mail). Art. 6 

ust. lit b) i c) RODO •przeprowadzenia postępowania przetargowego/konkursowego,  analizy ofert, w 

szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową. • zawarcia i wykonania umowy z 

administratorem: 1. której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, 2. w której osoba, której dane 

dotyczą, występuje jako reprezentant strony w tym jako prokurent, pełnomocnik, 3. w której osoba, 

której dane dotyczą, występuje jako pracownik lub współpracownik strony w tym zleceniobiorca, 

wykonawca. • w celu wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na administratorze. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO • w 

sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi 

roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub z 

podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub podmiotem, którego 

pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą. Pozyskanie danych Jeżeli Państwa 

dane nie zostały przekazane Administratorowi bezpośredni, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, 

którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia 

(dane kontaktowe).  

Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 

okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W 

związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia.  

Odbiorcy danych osobowych. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą być 

przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie administratora (np. operatorzy 

pocztowi, kurierzy, kancelaria prawna).  

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 



Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.  Przysługują Państwu następujące prawa 

związane z przetwarzaniem danych osobowych: • prawo dostępu do Państwa danych osobowych, • 

prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, • prawo żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, • prawo do przenoszenia Państwa danych 

osobowych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda osoby), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie 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 Administratora lub elektronicznie na 

adres mailowy Administratora lub IOD.  

Prawo wniesienia skargi.  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania.  


