
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Beskid” 

ul. B.A. Konstanty 12 A 
33-300 Nowy Sącz 

 
E-mail: sm@smbeskidns.pl 

Tel. 18 443 41 34, 18 443 41 07 

Sekretariat: 512 121 138        Administracja: 512 121 137 

Czynsze: 793 790 662 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanym dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” 
w Nowym Sączu, ul. B. A. Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000131560, 
NIP 734-000-90-50, REGON 000881510 

2. Kontakt w sprawie danych osobowych w Spółdzielni pod adresem e-mail: sm@smbeskidns.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego 
w szczególności w: ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz statucie i regulaminach 
spółdzielni; 

b) realizacji umów z najemcami i dzierżawcami; 
c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

głównie dla dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. 
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym 
Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 
danych (podmioty przetwarzające). 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez 
Administratora. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
10. Dane osobowe nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w tym profilowania. 


