
Ogólna klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, która 

powierzając zarządzanie nieruchomością na podstawie art. art. 18 ustawy o własności lokali z 

dnia 24 czerwca 1994 r., powierza dane swoich członków (właścicieli lokali) Zarządcy 

Nieruchomości – Zakład Usługowy Wielobranżowy "AD-BUD" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gazowa 7/9, 20-406 Lublin, NIP: 9461914168 , 

REGON: 430809332, KRS 0000045079, e-mail: info@ad-bud.lublin.pl, Tel. +48 81 532-25-

40,+48 81 532-82-40, fax. +48 81 528-25-11. Powierzenie danych przez Wspólnotę 

Mieszkaniową Spółce odbywa się na zgodnie z art. 28 RODO. Tym samym Zarządca 

Nieruchomości staje się podmiotem przetwarzającym dane członków Wspólnoty 

Mieszkaniowej. 

2. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż Pańskie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu prawidłowej realizacji 

procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w tym dokonywania 

rozliczeń z tytułu zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat za media, dla celów 

podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z 

przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, jak również w celu kontaktowania się 

z Panem/Panią przez przetwarzającego.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na 

administratorze), art. 6 ust 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz zgoda osoby, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych, co do których przetwarzania nie 

zachodzi inna podstawa.  
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator lub Spółka 

ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora lub Spółki usługi, 

w tym pocztowe, prawne.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 



prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator (lub Przetwarzający) nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez czas obowiązywania umowy 

o zarządzanie nieruchomością wspólną i wykonywania obowiązków zarządcy nieruchomości, 

w której posiada Pan/Pani lokal, a po jej zakończeniu - do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 

letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pana/Pani dane nie będą profilowane. 

 


