
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH W 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MYSTAL” W MYSZKOWIE 
dla kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem
stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  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 zwane dalej „RODO”),
Zarząd  Spółdzielni,  działając  na  podstawie  art.  13  RODO,  przekazuje  Państwu  informacje
dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych dla osób – kandydatów w wyborach do
Rady Nadzorczej Spółdzielni: 

1.    Administratorem danych osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal”z siedzibą w
Myszkowie,  ul.  Sikorskiego  63/81,  42-300  Myszków,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Częstochowie,  XVII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000062857,  (dalej:  "Spółdzielnia").  Dane  kontaktowe
Spółdzielni : tel. 34 313 18 54, adres e-mail:  biuro@smmystal.pl. 
2. Dane osobowe uzyskane przez Spółdzielnię przetwarzane są będą na podstawie art.6 ust. 1 a, b i
c RODO w celu podjęcia działań związanych z wyborami do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
3.  Państwa  dane  osobowe  mogą  być  ujawnione  odbiorcom  –  osobom  upoważnionym  oraz
podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
4 Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane przechowywane będą przez okres nie krótszy niż czas niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami
przez Administratora.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia: 
1. prawo dostępu do danych osobowych, 
2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz 
przeniesienia danych. 
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Mystal. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. Jednakże podanie danych jest warunkiem zgłoszenia kandydata, a w razie wyboru
pełnienia  funkcji  w  organie  Spółdzielni.  Nie  podanie  danych  albo  zgłoszenie  sprzeciwu
uniemożliwi kandydowanie i pełnienie funkcji w organie. 
Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych,  jeśli  podstawą wykorzystania  danych jest  nasz prawnie uzasadniony interes lub interes
publiczny.
7.Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Pani/Pana  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
8.  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


