INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) dalej jako RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

– Południe” z siedzibą w Łodzi, adres: Łódź 94-046, ul. Armii Krajowej 32, tel. 42 687 19
97, 42 686 77 37, e-mail: sm@retkiniapoludnie.pl.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem:
iod@retkiniapoludnie.pl
Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w konkursie ofert na wynajem lokalu
użytkowego będącego w zasobach Spółdzielni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) organizacji i przeprowadzenia konkursu ofert (np. określania warunków zawarcia
umowy, wyboru najkorzystniejszej oferty) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Spółdzielni „Retkinia - Południe” zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
konkursem oferta będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnię w związku przeprowadzoną
przez Spółdzielnię konkursem ofert będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia konkursu i wyłonienia podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę
oraz przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
będącego przedmiotem konkursu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Spółdzielni „Retkinia - Południe” na podstawie zawartej ze
Spółdzielnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające), a także sądom, notariuszom oraz bankom.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym
rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia udziału w konkursie ofert oraz zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego.

