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1. W związku z realizacją rejestracji rozmów telefonicznych w SM „JAS-MOS”  konieczne jest przetwarzanie 
danych osobowych (art. 4 pkt.2 RODO ) w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu nagrywania rozmów 
telefonicznych.  

2. Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – zwane dalej RODO,    w 
związku z motywami nr: 61, 63 i 65 RODO, Zarząd SM „JAS-MOS”, który decyduje o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  
ulicy Słonecznej 18a, przedstawia informacje, iż: 

3. Administratorem Państwa danych osobowych (art.4 pkt 7 RODO) – zwana dalej Administratorem jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  ulicy Słonecznej 18a. 

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się: 

 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewident@smjasmos.pl 

 Telefonicznie pod numerem telefonu 509 023 717.  

5. Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach:  
zapewnienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi interesantów oraz w związku z rozpatrywaniem skarg i 
wniosków.  

6. Podstawą prawną legalizującą przetwarzane przez Administratora dane jest  art. 6 ust. 1 lit. A i lit. F  -RODO. 
7. Odbiorcą Państwa danych w związku realizacją celu przetwarzania są lub mogą być: 

 Organy ścigania, sądy powszechne, na uzasadniony wniosek, 

 Firma informatyczna realizująca obsługę bieżącą informatyczną SM „JAS-MOS”.  

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres 30 dni.  
9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do usunięcia 
danych jeżeli podstawą do  przetwarzania tych danych jest wyłącznie Państwa zgoda. Osoba wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych w postaci nagrania głosu, gdy nie rozłączy się i kontynuuje nawiązaną przez 
siebie rozmowę telefoniczną, a także w tym przypadku nie istnieje możliwość cofnięcia zgody.  

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym przez profilowanie.  
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.   
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