
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” 
  

Dane kontaktowe Administratora Danych 
(bądź IOD – jeśli został powołany): 

Agnieszka Szołtysek 
iod.zakrzewo@grupaformat.pl 

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: 

Realizacji  zadania:  

1.  Montaż opraw LED  10 W z czujnikami ruchu i zmierzchu  nad  

drzwiami wejściowymi do wind  wraz z wykonaniem niezbędnych linii 

zasilających od najbliższej istniejącej oprawy z trwałym mocowaniem 

korytek instalacyjnych do stropów piętrowych oraz montaż opraw LED                    

w przedsionkach wiatrołapów. 

2. Montaż opraw LED  10/6 W z czujnikami zmierzchu nad  drzwiami 

wejściowymi do budynku (numer administracyjny).  

Wzór stanowi załącznik nr 1. 

3.  Montaż opraw LED  10/6 W z czujnikami ruchu i zmierzchu  nad  

drzwiami wejściowymi  do przedsionka UTB w poziomie „zero”. 

 

4. Lokalizacja budynków: 

1. Józefa Wybickiego:1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18. 

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2019, poz. 369), a następnie podpisana umowa. 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani danenie są 

przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 

Okres przechowywania danych: Na czas trwania umowy oraz okres dochodzenia roszczeń. 

Ma Pana/Pani prawo do: 
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

Pobrane zgodnie ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369) oraz na podstawie podpisanej 
umowy. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji 
zadania: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych  
podzielników kosztów ogrzewania  z modułami radiowymi  
umożliwiającymi zdalny odczyt wskazań  i wykonanie regulacji nastaw 
wstępnych na grzejnikowych zaworach termostatycznych w 
mieszkaniach w budynkach SM „ZAKRZEWO” w Elblągu 

Pana/Pani dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu. 

 


