
Klauzula informacyjna. Zdalny odczyt wodomierzy. 

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 

r. sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  Otwocka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje Panią/Pana, iż: 

 

1)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).  

2) Inspektorem Ochrony Danych  jest Małgorzata Stańczak do którego można kierować pytania związane z 

przetwarzaniem danych osobowych.  Kontaktować  się można  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; 

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonywania zdalnego odczytu wodomierzy w 

zasobach lokalowych Spółdzielni, na zasadach określonych w procedurze korzystania z systemu zdalnego 

odczytu wodomierzy  oraz będą udostępniane przez Administratora  (w niezbędnym zakresie) podmiotom, z 

którymi Spółdzielnia współpracuje w procesie zdalnego odczytu wodomierzy.   

5) Dane z urządzeń (liczników wody) są drogą radiową zaczytywane do urządzeń elektronicznych tzw. 

Zestawów odczytowych. W urządzeniach, przy wykorzystaniu pełnej funkcjonalności, gromadzone są i 

przetwarzane dane użycia mediów  zbierane z odczytów Pani/Pana liczników. Dane z urządzeń odczytujących 

są usuwane każdorazowo przed kolejnym odczytem.  

6) Prawną podstawę przetwarzania danych  stanowią dla administratora jego prawnie uzasadnione interesy 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), inne przepisy prawne tj. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), Ustawa 

„Prawo o miarach” z dnia 11.05.2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 376 z późn. zm.)  Inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawne oraz postanowienia Statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

7) Niniejszym informuje się, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych 

Osobowych – na zasadach wskazanych w RODO (art.15-22 RODO).  

9) Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w tym profilowania.  

10)Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

dla jakiego zostały zebrane, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. W przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z 
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biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń chyba że, obowiązujące przepisy prawa wymagają ich 

dłuższego przechowywania.   

11) Odbiorcami danych osobowych są Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, podmioty świadczące usługi na 

rzecz Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym usługi informatyczne, administracyjne,  podmioty 

uczestniczące w procesie zdalnego odczytu wodomierzy, finansowe, prawne, techniczne, a także banki, 

towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej, policja, sądy, organy 

egzekucyjne, prokuratura. 

 

 

 

 


