
Polityka prywatności 
 
Administrator danych osobowych. 
 
Administratorem wykorzystującym dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest 
Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Gołąbki I z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orłów 
Piastowskich 84, 02-496 Warszawa, NIP: 522-260-18-95, REGON: 017301004 zwana dalej 
WMO Gołąbki I reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty (RODO art. 4 ust. 7). 
 
Cel przetwarzania danych osobowych. 
 
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: 
 

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną (RODO art. 6 ust. 1 lit. e); 
 

2. Obsługi zgłoszeń, np. dotyczącego dostępu do treści niejawnych zawartych na stronie 
internetowej WMO Gołąbki I poprzez przekazanie członkowi WMO Gołąbki I loginu 
i hasła (RODO art. 6 ust. 1 lit. b); 

 

Konieczność przetwarzania danych osobowych związana jest z: 
 

 Weryfikacją osoby ubiegającej się o dostęp do treści niejawnych zawartych na stronie 
internetowej WMO Gołąbki I oraz świadczenia usługi dostępu do w/w strony  

 przez ubieganie się o dostęp do treści niejawnych zawartych na stronie internetowej 
WMO Gołąbki I rozumie się, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art 6 
RODO, litera b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy). 

 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych. 
 
WMO Gołąbki I gwarantuje wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO), tj.: 
 

1. Dostęp do własnych danych osobowych; 
 

2. Sprostowanie własnych danych osobowych; 
 

3. Usunięcie własnych danych osobowych (np. po sprzedaży lokalu); 
 

4. Ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych osobowych; 
 

5. Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych. 
 

 
 
 
 



Powierzanie danych osobowych. 
 
Dane osobowe mogą być powierzane : 
 

 Administracji WMO Gołąbki I, w celu weryfikacji osoby ubiegającej się o dostęp do 
treści niejawnych zawartych na stronie internetowej WMO Gołąbki I oraz 
świadczenia usługi dostępu do w/w strony, 

 Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dla  WMO 
Gołąbki I, szczególnie w zakresie obsługi informatycznej w/w strony. 

 

Okres przechowywania danych osobowych. 
 
Dane osobowe przechowywane są do momentu sprzedaży lokalu na terenie WMO Gołąbki I 
lub do złożonego pisemnie wniosku o zamknięcie dostępu do treści niejawnych zawartych na 
stronie internetowej WMO Gołąbki I. 
 
Zasada poufności. 
 
Wszystkie treści niejawne zawarte na stronie internetowej WMO Gołąbki I są poufne i nie 
mogą być powierzane osobom trzecim. 
 


