
Klauzula informacyina dla czynności zdalnego odczytu wodomierzy w zasobach
Konińskiei Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 1,3 ust. 1 i 2RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (JE) 2016/679
z dńa27 kwietńa 2016 roku @z,lJrz. UE L 119 z 4.05.20'16 t,) w sprawie ochtony osób fizycznych
w zńązku z ptzehvatzańem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych otaz uchylenia dytektywy 95/46/WF, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO informujmy że:

1,.

)

3.

4.

Admrnisttatolem 7>anlfPana danl,gh osobor,łTch jest l{onińska Spółdzielnia N{icszkaniorva
w l{oninie zw^na dajc Społdzielnią, ul. I{ard. S. Wyszvńskiego 28a, (l2 510I(onin lvpisana do
I(tajorvego l{cje stru Przcdsiębiolcćlrv prowadzonego plzez Sąd l{c;onorw w Poznaniu - Nowc
l\{iasto i Witda rv Poznaniu, IX §7ydział Gospodarczy, pod numclem I(RS: 0000()24644, tel.
(63) 242 - 26 B0, c,mail : sekretatiat@)ksmkonin.pi

§7 Spółdzielrri został pclwołany Inspektor ochtony danygl-I i rv sptarvach zwtązanych
z danymr osobowymi mozfl^ skontaktorvać się za pośrcdnictr,vcln pocztJ, tradycyjnej : I(onińska
Społdzielnia N,{ieszkanio,uva, ul. I(ard. S. Wyszyńs}rrego 2Ba, 62 - 510I{onin, bądź clcktlclniczne j

: sekretariat@ksmkonin.pl
Panl,fPa,na danc przetw^tz^nc są plzęz Społdziclnię rłryłącznie rv zaktesie tcalizacji celólv
rłl,rrikającvch z pl:arvnic uzasadnion],ch intelesórv realizo."vanyclr praęz Spółdzieinię ti:

ZDALNtrGO ODCZYI'LI §9QPI)NłIEI{ZY. Zaktes przęt.rvalz^nia obcjmuje n3stępujące
danc: miasto, ulica, numer budynku, numcf mieszkania, numcf licznika (wodomicrza),
stan licznika (wodomierza), datę odczytu wodomicrza.
Odbiotcaml l)anifl)ana c]ant.ch osoborr,l,ch będą podmiot1, uporvaznionc na podstawie
przcpisólv pl:awa m.in. Sąd1,, Ploklrratu]:a, Policja, I{rajorva l\dmilristlacia Skalborva, I(omcxnik
Sądorv1,, Zaklad l-Tbezpieczcń Społecznych, opieka społeczrra o ilc zaistnieią przcsłanki dcl

takiego udostępnicnia. Ponadto, podmiory ś-,vradczące usługl na r7,ęcz Spółdzielni, rv
szczegóinoŚci usługi femontowo ,- budowlane, bicżącego usurvania atval:ii, przeglądu instalacji,
w zakresic odczytów i r>zliczania zużycia mcdiów, tcchniczno - infolma§,,cznc, prarvniczc.
I)anlfPttna dane nie będą ptzek^zyw^nc do pańsrrv uzeciclr,
1)anlfPana danc będą plłerwatzaflcprzez ola,es niczbędny do realizacli obor.viązkólv prarvnvch
ciążących na Spółdzielrri, jak ró,,vnicż plzez czas tr:rvania usptawiedlilvioncgo inreresu
l:ealizorvanego ptzez Spółdzielnię, a takzc rv przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony
toszczeń ptzez oktes rłl,nikający z biegu ogólnycb tettninórv przcdarvnienia toszczeń, clrl,ba że
oborviązującc przepisy plawa rqlmagajĄ ich dłtrższcgcl ixzechorrlrvania oraz do chrviLi
spt:zecirł,u lv zakresie dalszego plzctN^tzania darri,ch <lsol;orvl,ch, o ilc zgodnie z przcpisarni
pfawa taki sprzccirv ptzysługuje,

7. W zsviązku z przetwarz^rl1,em darrych osobor,vl,ch przez Spć>łdziclnię plzysługujł Pani/l)anu
następulącc plawa :

1) Plawo żądanta dostępu do srvoiclr danyc| osoborwch olau pl:aw(l ich sprostclrvanilt,
usunięcia, ogreniczenix pfzct\vxl,zania, pralvcl do ptzcnoszenia dan]rch, prarvo rvrricsierria

sptzccirł,u rvobec ptzetwa1,,z^nia danych, pfawo do sptostowania darryclr, plawo do
cofnięcia 7,gody rt, dowolnym momcncic bez podania plżyczyfly, bcz rvpłl.rr,-u na zgodność
z pfawem p|zetw^rzania, któtegrl dokonano na pcldstarvic zgody przedjcj cofnięciem;

5.

6.



2) prawo wniesienia skargi do Prezesa lJrzęclu Ochlony l)anych Osobowych, w svtuacji

Llznanl^, żc przcr:wafz^nle PantfT>ana danych osobowych nafusza pfzepisy w zaktesie

ochrony danych osobor.łn ch;

3) pfawo do rvniesienia sprzcciwtr rvobec pv.ct\v^t7.ania l)antfPana danvch na podstawie

prawnie uzasadnionego intelesu i nie będą one pfzetw^rz^ne, chvba że Spółdzielnia rłlrkaże

istnienie ,,vażnych prarvnie r_rzasadnionych podstarv do przetrvarz,ania, nadrzędnc lvobcc

PanifPana interesórv, plarv i rvolności lub dane będą stanorviły podstawę dla Spółdzielni

do ustalenia, dochodzenra lub obrony toszczcń.

B. PanifPana dane osobclwc nic będą poddawane uautomatyzowancrnu podcjmowaniu decyzji,

w tym rórvniez plof,tlo,uvanitr.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z^pe§łnia, że podejmuje wszelkie dziŃania
niezbędne do zapewniania, aby Pana/Pani dane były w na|eżW sposób chtonione
i zabezpieczone.

([,licszkaniowej
ZasŁępca


