
INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POWSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA NABYCIE PRAWA 

USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH, NABYCIA UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GARAŻY 

WIELOSTANOWISKOWYCH ORAZ NABYCIA EKSPEKTATYWY PRAWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH W 

TRYBIE ART.11 USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z DNIA 15 GRUDNIA 2000R. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 

maja 2018 r. W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania 

informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, 

poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 

w Warszawie, ul. Elbląska 14,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr  KRS nr 0000074605.  

2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@wsm.pl 

lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia, zgodnie z postanowieniami statutu 

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przetargu którego przedmiotem jest nabycie prawa 

ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycia udziału we współwłasności garaży 

wielostanowiskowych oraz nabycia ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności lokali 

mieszkalnych w trybie art.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. 

(„u.s.m.”) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) 

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. 
5. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio 

od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), podane w złożonych przez Państwa w ramach 
postępowania przetargowego dokumentach, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer 
NIP/PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane wskazane w dowodzie uiszczenia wadium (przelew 
bankowy, dowód wpłaty itp.). Podanie danych w zakresie powyżej jest dobrowolne, lecz konieczne do 
wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Zakres podanych danych wynika z art. 11 u.s.m., 
statutu WSM i Regulaminu sprzedaży mieszkań w WSM, na podstawie których odbywa się 
postępowanie przetargowe. 

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i członkowie statutowych 

organów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz podmioty wspomagające Warszawska 

Spółdzielnię Mieszkaniową  w jej działalności. Administrator nie planuje przetwarzać dalej danych 

osobowych w innym celach niż wskazane w niniejszym dokumencie. Administrator nie ma zamiaru 

przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej ani przetwarzać ich w sposób zautoamtyzowany. 
7. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres wynikający z biegu ogólnych 

terminów przedawnienia roszczeń liczonego od dnia zakończenia i zatwierdzenia przetargu, chyba że 
obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania a także przez czas trwania 
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, polegającego 
na ustaleniu, dochodzenie i obronie roszczeń, prowadzenie statystyk i analiz,  stosowaniu 
wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa. 

8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w 
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
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