Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204, jako administratora danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem 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), danych osobowych takich
jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, informacja

o zatrudnieniu i wysokości dochodów, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
adres e-mailowy, dane osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania w celach
związanych z przystąpieniem do konkursu na najem mieszkania oraz ewentualnym
uzyskaniem zgód korporacyjnych Spółki na zatwierdzenie postępowania konkursowego,
zawarciem umów przelewu wierzytelności i najmu lokalu mieszkalnego.
2. Niniejszym oświadczam również, że
zostałam/zostałem poinformowana/y, iż:

dane

podałam/podałem

dobrowolnie

oraz

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 204.
2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego Inspektora
Ochrony Danych ŚDSM Sp. z o.o. pisząc na adres: iod@sdsm.pl
3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych
z przystąpieniem do konkursu na najem mieszkania oraz ewentualnym uzyskaniem zgód
korporacyjnych Spółki na zatwierdzenie postępowania konkursowego, zawarciem umów
przelewu wierzytelności i najmu lokalu mieszkalnego.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz ewentualnego uzyskania zgód
korporacyjnych Spółki na zawarcie umowy przelewu wierzytelności i najmu lokalu mieszkalnego.
5. Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody lub
w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń
podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego
usunięcia danych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą nasi podwykonawcy, dostawcy usług –
wyłącznie dla realizacji naszych celów, wynikających z umów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
……………………………………………………………………..
(czytelny podpis)
……………………………………………………….
Miejscowość, data

