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Szanowni Państwo, Zarząd Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego ,,Wspólny Dom” spółka z o.o. z/s w Starachowicach działając na podstawie art. 

12 ust. 1 RODO
1
 i realizując zawarty w nim obowiązek informacyjny przedstawia informacje 

dotyczące zasad przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych: 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Starachowickie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Wspólny Dom” spółka z o.o. 

z/s w Starachowicach, ul. Radomska 45/20. 27-200 Starachowice 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Starachowickie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego ,,Wspólny Dom” spółka z o.o. z/s w Starachowicach w szczególności: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu: 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą 

lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne 

do zawarcia umowy są wskazane na formularzu wniosku o zawarcie umowy) 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Starachowickiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego ,,Wspólny Dom” spółka z o.o. . [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO] w celu: 

a) monitoringu przebiegu realizacji umów 

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 

c) prowadzenia analiz świadczonych usług; 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania 

umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 

a) wzajemnego rozliczenia należności 

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących 

Starachowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego ,,Wspólny Dom” spółka 

z o.o. z/s w Starachowicach 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów 

podatkowych lub rachunkowych); 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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) 



Starachowice, 10.09.2018 roku 

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o. 27-200, Starachowice, 

ul. Radomska 45/20 Sąd Rejonowy w Kielcach, nr KRS 0000076806 Kapitał zakładowy 6 989 500,00 zł Regon 
290953940, NIP 664-18-10-115 tel. 041 275 01 10, fax: 041 275 01 17; e-mail: administracja@tbs.starachowice.pl 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 

potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 

przetwarzania 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 

są nieprawidłowe lub niekompletne 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce 

zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce 

domniemanego naruszenia RODO 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez 

kontakt ze Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego ,,Wspólny Dom” 

spółka z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). 

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu 

Administratora): partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy prawnicze 

i windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy 

rozliczające media. 

 

 


