
Kraków 7.09.2022 r. 

 
Zgodnie z art. 13 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), 
zwanego dalej RODO informujemy, że: 
 
1. Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” z siedzibą w Krakowie. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby: ul. Podedworze 20,  
30-686 Kraków, mailowo na adres poczty elektronicznej spoldzielnia@podgorze.krakow.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem poczty elektronicznej iod@podgorze.krakow.pl 

3. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podlegają rejestracji, w postaci 
nagrywania fonii. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy głosu zarejestrowanego przez 
urządzenie nagrywające są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), co oznacza  
w szczególności udokumentowanie przebiegu obrad celem sporządzenia przez Administratora 
Protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Obowiązek sporządzenia 
Protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 
r. Prawo spółdzielcze. Nagrania przechowywane są przez okres 1 miesiąca. 

4. Pani /Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa lub podmiotom świadczącym administratorowi wsparcie techniczne związane  
z rejestracją obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na podstawie zawartych 
umów.  

5. Mają Państwo prawo do:  
 prawo dostępu do danych osobowych;  
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 prawo żądania usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 17 

ust. 3 RODO.  
 w uzasadnionych przypadkach prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO;   

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną 
sytuacją. 

6. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
(ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia  
i Liechtenstein); 

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać 
w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub na adres mailowy 
spoldzielnia@podgorze.krakow.pl 


