
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 
dla osób znajdujących się w obszarze monitorowanym 

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie 
„RODO”). W związku z tym Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu 
przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych : 

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”. 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. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane m.in. na następujących podstawach: 

- w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników na terenie zakładu pracy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia 
na terenach administrowanych przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową „Winogrady” 
w Poznaniu. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przez ADO do przetwarzania danych 
osobowych oraz podmioty, z którymi ADO zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania 
danych. Ponadto będą to podmioty określone przepisami prawa. 

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

6. Dane osobowe z monitoringu są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba, 
że stanowią one lub mogą stanowić dowód w postępowaniu. W takim wypadku okres 
przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

7. Ma [Pani/Pan] prawo do: 

− żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji 
ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

9. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw 
i obowiązków Pani/Pana i ADO odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych.  

 

 

 

iod@psmwinogrady.pl

