
Poznań, dnia ……………………………………….r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ   

 

1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych, a zatem podmiotem decydującym o tym jak 
będą wykorzystywane Państwa dane jest Wspólnota Mieszkaniowa ……………….……………………. 
w Poznaniu, e-mail: administracja@masterm.pl, tel: 798 748 161, dalej zwana „Wspólnotą 
Mieszkaniową”. 
 

2. Przetwarzanie danych osobowych we Wspólnocie Mieszkaniowej. 

Państwa dane osobowe są niezbędne Wspólnocie Mieszkaniowej by wykonywać w sposób 
prawidłowy  zarząd nieruchomością wspólną. Państwa dane osobowe mogą być 
przetwarzane: 

a. ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowana jest 
Wspólnota Mieszkaniowa, w tym wymagania prawne na gruncie ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminach z dnia 13 września 1996 r. (podstawą prawną przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c 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, dalej zwanego „RODO”); 

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest m.in.: 

 windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i 
mediacyjnych; 

 przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie 
rozliczalności (wykazania spełnienia przez Wspólnotę Mieszkaniową obowiązków 
wynikających z przepisów prawa), 

c. w celu wykonania umowy, której są Państwa stroną, lub do podjęcia działań na 
Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

d. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub 
żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d 
RODO); 

e. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, jeżeli brak jest innych podstaw 
prawnych dla przetwarzania Państwa danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Wspólnotę Mieszkaniową w sposób 
automatyczny oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
 
\ 
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną 
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 



Wspólnoty Mieszkaniowej (w tym banki, zakłady ubezpieczeń). Państwa dane osobowe 
mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja 
itd., na ich uzasadniony wniosek. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
W celu zapewnienia rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych Wspólnota Mieszkaniowa będzie przechowywać Państwa 
dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je 
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli 
ich spełnienia przez organy publiczne. 
 

3. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Możecie Państwo adresować do Wspólnoty Mieszkaniowej (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub pocztą tradycyjną, na adresy wymienione w pkt. 1 niniejszej broszury) 
wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą 
w szczególności: 

1. dostępu do danych osobowych, 
2. sprostowania danych osobowych, 
3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku 

uzasadnionych podstaw, 
4. ograniczenia przetwarzania  - można żądać ograniczenia przetwarzania danych na 

okres pozwalający sprawdzić Wspólnocie Mieszkaniowej prawidłowość tych danych, 
a także przykładowo w przypadku wniesienia sprzeciwu – do czasu ustalenia, czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; 

5. przenoszenia danych osobowych, 
6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 
7. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Wspólnotę 
Mieszkaniową danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych  Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych 
osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazane wyżej dane kontaktowe 
 
 
Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji: 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Data    Podpis 
 


