Obowiązek informacyjny dla członków Walnego Zgromadzenia w związku z nagrywaniem obrad
Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego z siedzibą w Warszawie (01-131), przy ulicy
Redutowej 50 (dalej: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Administrator|). Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w dowolnym momencie w
formie:
• elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: sekretariat@smsowinskiego.pl
• tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa
50.

Inspektor Ochrony Danych
2. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mają Państwo prawo się
kontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi. Z Inspektorem można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres
e-mail: odo@smsowinskiego.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego,
Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
3. Dane osobowe przetwarzamy w celach:
• zapewnienia przejrzystości oraz zgodności z przepisami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO);
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
Przetwarzanie danych oparte jest na:
•

prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.

Okres przechowywania danych osobowych
5. Nagranie z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi formę protokołu z tych obrad. Dlatego też będzie ono przechowywane
przez okres 10 lat zgodnie z art. 41 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze.

Zakres przetwarzanych danych
6. Zakres danych jakie możemy zbierać:
− dane wizerunkowe (wizerunek uczestników obrad w postaci obrazu z nagrania);
− barwa głosu;
− inne dane uwiecznione na nagraniu w ramach obrad (np. imię i nazwisko uczestnika i treść wypowiedzi).
Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Państwa).

Odbiorcy danych osobowych
7. Dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione tylko w sytuacjach, gdy odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową lub gdy odbiorcami są inne podmioty w zakresie dążenia do
spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywania oszustw
i zapobiegania im, ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź
dozwolony przez przepisy prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich
8. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych oraz profilowanie
9. Nie będą podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych;
b) uzyskania kopii danych;
c) sprostowania danych (aktualizacji);
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
e) ograniczenia przetwarzania;
f) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Swoje prawo mogą Państwo wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc
na adres e-mail: sekretariat@smsowinskiego.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa
Sowińskiego, Warszawa 01-131, ul. Redutowa 50, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
Prawo skargi może być zrealizowane poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdą
Państwo na www.uodo.gov.pl.

