Załącznik Nr 1 d do Polityki Ochrony Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dla CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Członków Spółdzielni jest „SPOŁEM”
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli z siedzibą ul. Dmowskiego10,
37-450 Stalowa Wola.
2. Członek może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą
mailowa pod adresem: iod@spolem-pss.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w
pkt 1.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Członków Spółdzielni na podstawie
deklaracji członkowskiej, na podstawie Statutu Spółdzielni oraz przepisów ustawy
z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.)
jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółdzielnię z jej członkami oraz
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi
poprzez przekazywanie danych poszczególnych Członków Spółdzielni pracownikom
Administratora.
4. Członek Spółdzielni może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu
na szczególną sytuację Członka Spółdzielni, zaś Administrator sprzeciw ten
uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
takiego przetwarzania danych osobowych Członka Spółdzielni, nadrzędnych wobec
jego interesów, praw i wolności.
5. Administrator przechowuje dane osobowe Członka Spółdzielni przez czas trwania
stosunku członkostwa oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
6. Każdy Członek Spółdzielni, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma
prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do
przenoszenia danych osobowych. (w celu realizacji tych praw Członek powinien
zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: iod@spolem-pss.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1, w korespondencji
z Administratorem należy podać imię i nazwisko, datę zawarcia deklaracji łączącej
Członka z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Członka).
7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

