
 
 

PRAWA OSÓB WYNIKAJĄCE Z RODO,  

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ SPOŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „MIŁA” 

 

 
PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI 

 
1. Każdy jest uprawniony do uzyskania informacji czy Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„MIŁA” przetwarza jego dane osobowe. 
2. Każdy, kogo dane osobowe Spółdzielnia przetwarza jest uprawniony do 

uzyskania dostępu do nich oraz pozyskania następujących informacji: 
a) w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe; 
b) jakich kategorii danych osobowych dotyczy przetwarzanie; 
c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich 
lub organizacjach międzynarodowych; 

d) o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest 
to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu; 

e) o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania; 

f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

g) o źródle danych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą. 
 

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH 
 

Każdy, kogo dane osobowe Spółdzielnia przetwarza ma prawo żądania 
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe lub ich 
uzupełnienia. 

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH 
 

Każdy, kogo dane dotyczą ma prawo żądania od Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” 
niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych a administrator ma 
obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna 
z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 
lub w inny sposób przetwarzane; 

b) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie 
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa 
członkowskiego, któremu podlega administrator. 
 
 

 



 
 

PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 
 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego 
danych osobowych. 

2. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe można jedynie 
przechowywać. Inne formy przetwarzania mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą 
osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

3. Do ograniczenia może dojść w następujących przypadkach: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

w tym przypadku ogranicza się przetwarzanie na okres pozwalający 
sprawdzić prawidłowość danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 
ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) Spółdzielnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania. W tym 
przypadku ogranicza się przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstaw sprzeciwu. 

4. Ograniczenia przetwarzania dokonuje się poprzez odpowiednie oznaczenie 
danych osobowych, których dotyczy żądanie, przetwarzanych zarówno w formie 
tradycyjnej, jak i elektronicznej, tak aby każda osoba, która jest upoważniona do 
przetwarzania tych danych była świadoma, że dane te można jedynie 
przechowywać. 

5. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania informuje się o tym osobę, która 
żądała ograniczenia. 
 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH 
 

1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, oraz w sposób zautomatyzowany, osoba ta ma prawo 
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Dotyczy to danych, które 
osoba składająca żądanie wcześniej dostarczyła. 

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Spółdzielnię bezpośrednio 
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i osoba, której dane 
dotyczą wykaże, że administrator, któremu mają zostać dane przekazane 
akceptuje taki sposób pozyskania danych. 

3. Prawo, o którym mowa powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na prawa 
i wolności innych. Wykonanie prawa do przeniesienia danych pozostaje bez 
uszczerbku dla prawa do usunięcia danych. 

 



 
 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 
 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 

2. Spółdzielni nie wolno już przetwarzać danych osobowych, względem których 
wniesiono sprzeciw, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych i prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

3. W momencie złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania administrator niezwłocznie 
ogranicza przetwarzanie i weryfikuje czy istnieją ważniejsze uzasadnione 
podstawy do przetwarzania niż interes osoby wnioskującej. Jeżeli administrator 
posiada podstawę prawną, o której mowa powyżej, informuje osobę wnioskującą 
o odmowie realizacji prawa wraz z uzasadnieniem decyzji. W przypadku, gdy 
uzasadniona jest przesłanka do zrealizowania żądania administrator zaprzestaje 
przetwarzania danych osobowych. 
 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ŻĄDAŃ OSÓB 
 

Wnioski dotyczące żądań związanych z prawami osób, o których mowa powyżej 
należy kierować do Zarządu Spółdzielni i składać w Sekretariacie. Więcej informacji 
oraz wzory wniosków dostępne są dla Państwa na stronie www.smmila.pl w zakładce 
RODO oraz w sekretariacie Spółdzielni. 

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: e-mail: iod@smmila.pl,  
tel. (22) 887 27 05, SM pokój nr 8. 

ORGAN NADZORCZY - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

http://www.smmila.pl/
mailto:iod@smmila.pl

