
Załącznik nr 3  
do procedur bezpieczeństwa na terenie Osiedlowych Domów 
Kultury działających w strukturach PSM „Winogrady”  
w Poznaniu w trakcie trwania wirusa SARS-CoV-2 na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”  
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000172957 (Os. Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań), dalej w skrócie „ADO”.  

 

2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie:  

Inspektor Danych Osobowych, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, 
os. Przyjaźni 125 B, 61-686 lub mailowo: iod@psmwinogrady.pl. 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Spółdzielnię działalności 
społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej oraz realizacji obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń 
Covid-19 (art. 6 ust. 1 lit a RODO), na podstawie wyrażonej zgody (art. 13 RODO). 

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą Organy upoważnione przez przepisy prawa  
np.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 3 miesięcy od uczestnictwa w ostatnich 
zajęciach.  

 

6. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

7. Ma Pan/i prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa  
i uzgodnionych z Administratorem danych. 

 

8. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

 
9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestniczenia w zajęciach. 
 

11. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. 

 

12. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw  
i obowiązków odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie 
danych osobowych.  
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