
  

Klauzula informacyjna – Członkowie spółdzielni 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@ksm.net.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań spółdzielni: 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo 
spółdzielcze (dot. członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz 
członków posiadających lokatorskie prawo do lokalu), 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. na podstawie deklaracji/oświadczenia (dot. członków posiadających prawo 
odrębnej własności do lokalu, członków oczekujących oraz pełnomocników), 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (dot. windykacji 
należności); 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 

• banki w zakresie przelewów, 
• poczta, 
• sądy, prokuratura, komornicy, 
• kancelarie notarialne, 
• policja, straż miejska, opieka społeczna, 
• organy administracji rządowej i samorządowej, 

oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających 
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres realizacji obowiązków i zadań 
wynikających z poszczególnych przepisów prawa, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - 
od momentu wyrażanie zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu jej wycofania, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f) do momentu ustania przetwarzania 
w celach zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń - windykacja należności; 

 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 
  



  

Klauzula informacyjna – Osoby niebędące członkami spółdzielni a posiadający prawo 
odrębnej własności do lokalu 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@ksm.net.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań spółdzielni: 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (dot. 
windykacji należności); 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 

• banki w zakresie przelewów, 
• poczta, 
• sądy, prokuratura, komornicy, 
• kancelarie notarialne, 
• policja, straż miejska, opieka społeczna, 
• organy administracji rządowej i samorządowej, 

oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres realizacji 
obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f) do momentu ustania 
przetwarzania w celach zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń - windykacja należności; 

 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 
  



  

Klauzula informacyjna – Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawcy terenów 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@ksm.net.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

- w celu zawarcia/realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji 
zadań w interesie publicznym na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ordynacji podatkowej 
i innych przepisów podatkowych, 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (dot. 
windykacji należności); 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 

• banki w zakresie przelewów, 
• poczta, 
• sądy, prokuratura, komornicy, 
• organy administracji rządowej i samorządowej, 

oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) – od momentu zebrania danych z trakcie zawierania umowy lub od momentu 
zebrania tych danych w trakcie umowy (aktualizacji danych) do czasu rozwiązania umowy, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres realizacji 
obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f) do momentu ustania 
przetwarzania w celach zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń – windykacja należności; 

 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
  



  

Klauzula informacyjna – Kontrahenci (dostawcy) 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@ksm.net.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

- w celu zawarcia/realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji 
zadań w interesie publicznym na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ordynacji podatkowej 
i innych przepisów podatkowych; 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 

• banki w zakresie przelewów, 
• poczta, 

oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) – od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia 
(organizacja przetargów) lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania 
umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie umowy (aktualizacji danych) do 
czasu rozwiązania umowy; 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres realizacji 
obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa. 

 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
  



  

Klauzula informacyjna – Abonenci telewizji kablowej 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@ksm.net.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

- w celu zawarcia/realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji 
zadań w interesie publicznym na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy Prawo telekomunikacyjne 
oraz Ordynacji podatkowej i innych przepisów podatkowych, 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (dot. 
windykacji należności); 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 

• banki w zakresie przelewów, 
• poczta, 
• sądy, prokuratura, komornicy, policja, 
• organy administracji rządowej i samorządowej, 

oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) – od momentu zebrania danych z trakcie zawierania umowy lub od momentu 
zebrania tych danych w trakcie umowy (aktualizacji danych) do czasu rozwiązania umowy, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres realizacji 
obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f) do momentu ustania 
przetwarzania w celach zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń - windykacja należności; 

 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
  



  

Klauzula informacyjna – Abonenci Internetu 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3; 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@ksm.net.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

- w celu zawarcia/realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji 
zadań w interesie publicznym na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy Prawo telekomunikacyjne 
oraz Ordynacji podatkowej i innych przepisów podatkowych, 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (dot. 
windykacji należności); 

 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 

• banki w zakresie przelewów, 
• poczta, 
• sądy, prokuratura, komornicy, policja, 
• organy administracji rządowej i samorządowej, 

oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej 
z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) – od momentu zebrania danych z trakcie zawierania umowy lub od momentu 
zebrania tych danych w trakcie umowy (aktualizacji danych) do czasu rozwiązania umowy, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres realizacji 
obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, 
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 6. Ust. 1 lit. f) do momentu ustania 
przetwarzania w celach zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń - windykacja należności; 

 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
  


