
Szanowni Państwo 

Członkowie i Mieszkańcy  

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „RAZEM” w 

Poznaniu  

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 

(dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z 

członkostwem w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „RAZEM” 

(dalej: Spółdzielni) oraz ustawowym zarządem powierzonym ze strony Spółdzielni w stosunku do 

lokali stanowiących własność osób nie posiadających członkostwa w Spółdzielni na podstawie 

art.. 1. ust. 3. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „RAZEM” z siedzibą w 

Poznaniu, 

ul. Wieżowa 73, 61-111 Poznań, 

                                                                 tel. 61-8532410 

        Nr KRS: 0000071520, 

     NIP: 7781031506, 

    Regon: 001071137 

2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełniania przez 

Administratora danych obowiązków wynikających z z przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 

roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845), zgodnie z przepisami art. 6 ust. 

1 pkt. c RODO). 

3. Cel przetwarzania danych to realizacja obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych w szczególności poprzez prowadzenie ewidencji członków, 

ewidencji realizacji obowiązków członkowskich, a także ewidencji osób posiadających prawo 

odrębnej własności do lokalu w zasobach Spółdzielni nie będących członkami i realizacja ich 

obowiązków na podstawie ustawowego zarządu powierzonego nad ich własnością.  

4. Dane przetwarzane będą przez pracowników Administratora lub przez osoby zatrudnione 

przez Administrator w oparciu  umowy cywilno-prawne – na podstawie udzielonych przez 

Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas trwania członkostwa w 

Spółdzielni oraz w przypadku osób będących w posiadaniu odrębnego prawa własności do 

lokalu w zasobach Spółdzielni bez bycia członkiem – do czasu zmiany właściciela lokalu, a po 

tym okresie, gdy jest to przewidziane prawem. 

6. Każdy ma prawo: 

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do 

przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych, 

b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim 

przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem 

zgody, 

c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania 

danych, 

d) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył 

Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi 

bez przeszkód ze strony Administratora. 

                                                                                                    Mariusz Bober 

                                                                                                        

                                                                                                    Prezes Zarządu 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrzgi3tq

