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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Mysłowicach 

 
 
Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)zwanego dalej 
RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                           
(t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781.) informujemy zgodnie z art. 13 RODO, że: 
 

1. Administratorem danych jest Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka 
z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Hugona Kołłątaja 8/E, 41-400 Mysłowice; 
tel. 607 405 843, mail: slaskietbs@slaskietbs.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Książek adres 
korespondencyjny - jw.; e-mail: iodo@slaskietbs.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Śląskie TBS Sp. 
z o.o. jest art. 6 ust. 1 lit. b), c), d), f)  RODO. 

4. Cele przetwarzania danych osobowych to w Państwa przypadku: 

• rozpatrywanie wniosków i podań, 

• realizacja zawartych z Państwem umów, 

• realizacja obowiązków prawnych ciążących na Śląskim TBS Sp. z o.o. 
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w 

zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, 
Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi spółka zawarła umowy 
powierzenia dla realizacji Celów z pkt 4. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 
celów, w których zostały zebrane. 

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Śląskie TBS, ma prawo żądania do: 

• dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO 

• sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO 

• usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 
RODO 

• przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny,  
w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 
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