
Klauzula informacyjna    
dla osób wykonujących zadania  w ramach umów cywilno – prawnych  o roboty , usługi   

 
W oparciu o    art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46 WE  tzw. RODO  oraz ustawę  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  z późn. zmianami - Górnicza Spółdzielnia 
Budownictwa Mieszkaniowego im St. Staszica w  Wodzisławiu  Śląskim  / skrót GSBM im. St. Staszica /, informuje,  że:  
 

1. Jest  Administratorem Państwa danych osobowych jej siedziba mieści się  w   44-300 WODZISŁAW Śl. ul. Kubsza 12;   wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078251 , NIP 647-050-85-55 

2. Wszelkie zapytania w kwestii  dotyczącej przetwarzania Państwa   danych osobowych można kierować na:  adres siedziby wskazany w punkcie 
1 ; adres  e-mail: gsbm@gsbm.pl,  tel. 324556404; 324556381; 324556280 

3. Państwa  dane osobowe   pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 
1) zawarcie i realizacja  umowy z klientami, oferentami, kontrahentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO)  przez okres trwania umowy i 

rozliczeń po jej zakończeniu; 
2)  spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów 

księgowych,  (w oparciu o : art. 6 ust. 1c RODO) ,przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,  
3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO),przez okres, po którym przedawnią się roszczenia , 
4) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. f RODO), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy 

zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy, 
5) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. c i 1 lit. f RODO) –przez okres trwania umowy, a następnie przez 

okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne, 
6) w pozostałych przypadkach Państwa  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i 

celu określonym w treści zgody (art. 6ust. 1lit. a RODO), przez okres na jaki zgody udzielono lub od udzielenia zgody do jej cofnięcia 
7)  udzielania odpowiedzi na Państwa  pisma, wnioski w tym kierowanie takowych przez Administratora 
8) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne  jednak nie podanie danych uniemożliwi realizacji celu jakim jest zawarcie umowy,    
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa  danych jest:  

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, wykonanie postanowień umowy  
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora   
• art. 6 ust. 1 lit. a  RODO -   zgoda   

6. Okres, przez który Państwa  dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 
• czas  obowiązywania umowy,  
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów np. dochodzenie roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz obrony przed 
takimi roszczeniami, 

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy/ instytucje  państwowe lub podmioty  publiczne  uprawnione  do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organom ścigania  gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną 
oraz   pracownicy Spółdzielni    w zakresie wykonywania swoich obowiązków służbowych na podstawie posiadanego upoważnienia, podmioty 
świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania   danych osobowych 

8. Ponadto, informujemy, że w związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii 
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy 

Państwa  dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu   
6)  przenoszenia swoich danych osobowych,  
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,   gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9. W zakresie, w jakim Państwa  dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora podany w pkt 1  bądź 
adres e-mail podany w pkt. 2. 

10. Państwa   dane osobowe nie będą  przekazywane  poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
11. Państwa  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec 

osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

Administrator Danych Osobowych 
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