
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

Klauzula Informacja 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 RODO) 

informuję Pani/Panią : 

1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw 

Komunalnych w Lublinie. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób 

bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa. 

 

2. Dane osobowe uzyskane w związku z udziałem  w ogłoszonym przez Radę Nadzorczą konkursie 

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Komunalnych w 

Lublinie wykorzystane będą w następujących celach: 

1) przeprowadzania i rozstrzygnięcia konkursu o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,   

2) wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Dane osobowe kandydata będą wykorzystane do czasu zakończenia procedury konkursowej oraz 

w oparciu o art. 6 ust. 1c RODO przez okres wskazany w przepisie. 

4. Dane osobowe kandydata zostaną przetworzone wskutek : 

1) wykonywaniu czynności przez podmioty przetwarzające w związku z obsługą systemów 

informatycznych i teleinformatycznych. 

2) wykonywaniu czynności przez podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi audytowe, 

pomoc prawną i usługi doradcze; 

3)  wykonywania czynności przez podmioty we własnym imieniu prowadzących działalność 

pocztową/kurierską, działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) celem dokonania 

skutecznej korespondencji. 

 

5. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

6. Przysługujące uprawnienia: 

Możliwość złożenia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych o: 

1) sprostowanie (poprawienie) danych; 

2) usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie 

internetowym; 

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- 

stosownie do złożonego wniosku); 

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 

5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 

RODO). 

Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie.  Aby mieć pewność, że są Państwo 

uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji 

pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.  

 



Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów 

prawa oraz od celu ich przetwarzania z zgodnie ze wskazaną procedurą.  

  

7. Prawo do sprzeciwu 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w  dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania  danych, wskazując na prawnie uzasadniony interes. W sytuacji 

uwzględnienia wniosku w całości Spółdzielnia zostaję wyłączona z możliwości przetwarzania  

danych osobowych adresata z wyłączeniem przesłanek uzasadniających odrzucenie wniosku, w 

okolicznościach: 

1) uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, 

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

8. Skarga 

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu upoważnionego do rozpatrywania 

skarg z zakresu naruszenia przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

9. Kontakt  

Adresat : Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie, Ireny 

Kosmowskiej 1B 20-815 Lublin 

tel. (81)- 741-29-32, e-mail: biuro@smpgk.lublin.pl 
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