
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowana przez Prezesa Spółki Simgi Sp. z o.o., 

ul. Królowej Jadwigi 43, 88-110 Inowrocław, tel.:+48 797 229 393, e-mail: biuro@simgi.pl ,  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przygotowania do realizacji programu 

„Spółdzielczej Inicjatywy Mieszkaniowej Gminy Inowrocław”, polegającego na określeniu zainteresowania 

tym programem oraz oszacowania potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy Inowrocław poprzez 

wypełnienie dedykowanej ankiety, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 

6 ust. 1 lit. e) RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 

3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów 

archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Konsekwencją profilowania danych osobowych będzie 

przesłanie do Pani/Pana informacji o zakwalifikowaniu do realizacji programu „Spółdzielczej Inicjatywy 

Mieszkaniowej Gminy Inowrocław” na zasadach wynikających z treści przekazanych w wypełnionej 

ankiecie. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO) – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), (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 (art. 18 RODO); 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); 

f) skorzystania z prawa, do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na nią wpływa. 

Skorzystanie z tego prawa nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: 

 jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a 

administratorem;  

 jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i 

które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, 

której dane dotyczą; lub  

 opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi 

realizację celu, określonego w pkt 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 
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