Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance
z siedzibą w Trzciance, os. Słowackiego 24 (dalej SMLW); w związku z usługą dostarczania
informacji o repertuarze kina KINO OSIEDLOWE (dalej „newsletter”), przetwarza następujący
zakres Państwa danych osobowych:
- Adres e-mail, adres IP, ewentualnie znajdujące się w adresie Imię i Nazwisko.
Dane te zostały pozyskane w wyniku zapisania się na newsletter z dniem przeprowadzenia
w/w czynności. W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka,
NIP 763-000-33-92. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KINO OSIEDLOWE - SMLW
Trzcianka, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka - lub elektronicznie pod adresem e-mail:
kino@kino-osiedlowe.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
3. Administrator danych nie udostępnia pozyskanych danych (w tym osobowych) innym
podmiotom zewnętrznym. Administrator danych nie wykorzystuje pozyskanych danych do celów
innych niż celu w jakim zostały pozyskane.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane automatycznie w celu świadczenia usług.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem danych.
7. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
KINO OSIEDLOWE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

