Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
www.ktbs.zgora.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dbając o prywatność naszych Klientów oraz Kontrahentów
i Współpracowników, oraz aby posiadali Państwo wszelkie możliwe informacje odnośnie tego w jaki sposób
przetwarzamy Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Zielonej Górze. Dane do
kontaktu: tel. 68/322 19 20, email: sekretariat@ktbs.zgora.pl
2. Spółka powołała u siebie Inspektora Ochrony Danych. Aktualnie stanowisko to pełni Pani Izabela
Żuchowska, z którą można się skontaktować pod adresem email: iod@ktbs.zgora.pl we wszelkich
kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych.
3. Informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
żądania ich usunięcia w przypadku, w którym takie usunięcie jest możliwe lub wniesienia sprzeciwu
z powodu szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia
przetwarzania swoich danych, w przypadku, w którym takie ograniczenie jest możliwe, a także do ich
przenoszenia.
4. Jeżeli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe są lub będą przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z umów zawartych
z Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) lub za Państwa zgodą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zawartej umowy lub do
podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze do jakiego zobowiązuje ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a także obowiązków na nas ciążących takich
jak np. w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi
umowy, takie jak podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty
świadczące obsługę księgową lub prawną oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy
przepisów prawa;
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres w przypadku udzielenia zgody do czasu jej
odwołania; w przypadku roszczeń do czasu ich przedawnienia lub zakończenia obowiązywania
umowy;
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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