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Polityka prywatności oraz obowiązek informacyjny wobec członków wspólnot mieszlraniorvych
zarządzanych i /lub administrowanych przez Zarządca sp, z o.o. z siedzibą w Warszawie
Spółka Zarządca sp. z o.o. szanuje prawo uzytkowników do prywatności. Dba, ze szczegóItą troską, o ochronę
danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania techrrologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w
prywatność.Dążymy do tego, ńy każda osoba i członęk wspólnoty mieszkaniowej korzystający z naszych usług
i odwiedzający nasze strony intemetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowę czuł się w
pełni bezpiecznie. Posiadane danę osobowe zabezpieczamy przedniepowołanym dostępem osób trzęcich.
Zgodnie z aft. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. |Jrz.
UE L 119 z04.05,2016) dalej jako RODO przekazujemy Państwu następujące infonnacje:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jestZarządca sp, z o.o. zsiedzibą w Warszawie, ul. Trembowelska
11C, 04-304 Warszawa, KRS: 0000045020.

Jak mogę skontaktować się z administratorem danych osobowych?
Z administratorem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się drogą pocztową kierując korespondencję
na adres Zarządca sp, z o.o., ul. Tręmbowelska 1lC, 04-304 Warszawa lub na adres naszego biura obsługi
klientów ul. Słowicza 45a,02-170 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adręs zarzadca@zarzadca.biz
Skąd posiadamy dane osobowe?
Dane osobowe uzyskujemy z różnych żródeł. Przede wszystkim przekazali nam Państwo swoje dane osobowe
bezpośrednio, mogliśmyje pozyskać równiez od zarządtl Wspólnoty Mięszkaniowej w związku z zawarcięm
umowy o administrowanie nieruchomością wspólną. Dane koniecznę do wykonanie umowy o administrowanie

albo o zarządzatie nieruchomością wspólną uzyskujemy tęż zę źródełogólnodostępnych np. publicznych
rejestrów i ewidencji. Dane osobowe mogą pochodzić z monitoringu wizyjnego, jezeli taki został zainstalowany
na nięruchomości wspólnej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Jako zarząd albo administrator wspólnot mieszkaniowych wykonujemy szczegolne obowiązki regulowane
ustawami. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 częrwca 1994 r, o własnościlokali (tj. Dz. lJ. z 2018 r. poz. 716),
dalej jako UWL, ogół właścicieli,których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę
mieszkaniową. Oznacza to, kazdy właściciellokalu jest zmocy prawa członkiem wspólnoty mieszkaniowej i jest
przynalezność przymusowa. Będąc właścicięlemlokalu nię można "wystąpić " ze wspólnoty mieszkaniowej.
Nie mozna tęż żądać zniesięnia współwłasnościnieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własnośćlokali
(aft.3 UWL),

Z kolęi art.29 ust. lb UWL zobowiązuje zarządlrub zarządcę do prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli
lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Działający w jej imieniu lub na zlecenie
wspólnoty mięszkaniowej zarządlub zarządca / administrator jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do
przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa jako właścicięlilokali w granicach określonych w tym
przepisie. Przętwarzanie tych danych jest zatem zasadniczo konięczne do wypełnienia obowiązku prawnęgo
ciążącego na administratorze (aft.6 ust. 1 lit. c RODO).

W celu realizacji procesu zarządzania konięczne jest takze przetwarzanię przęz administratora innych danych, w
szczególności danych kontaktowych, które umozliwiają nam wzajemną komunikacje.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: przekazywania informacji koniecznych do wypełnienia
obowiązków ciążących na administratorze danych np. zawiadomienię o zebraniu członków wspólno§, treści
podj ętych uchwał, organ izacj i zgr omadzefi wsp ó l n oty m e szkanio wej,
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realizacja procesów administrowania nieruchomością,w tym zawiadamiania o wysokości opłat za lokale,
zawiadamiania o awarii w |okalu i usuwania takich awarii, obsługi Państwa próśb i wniosków, kontaktowania się
z Państwęm w celach związanych zę śwjadczęniem naszych usług, wysyłania węzwań do zapłaty i działań
windykacyjnych, obsługa rozliczeń, procedur księgowych i administracyjnych, wykorzystywanie systemów
informatycznych w celu realizacli wyżej wymienionych czynności.

W tym zakresię przetwarzanie Państwa danych osobowych zwią.zalejest również w celu ochrony Ąwotnych
intęresów osoby, której dotyczą lub innej osoby ftzycznej (ań. 6 ust. l lit. d RODO) oraz w oparciu o prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora ilubprzez stronę trzecią (art. 6. ust.

1

lit, f RODO).

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Jak wyjaśniliśmy,z fakfu ustawowej przynależnoścido wspólnoty mieszkaniowej wynika

obowiązek

gromadzenia danych takich jak: imię, nazwisko, numer księgi wieczystej, adres do korespondencji.

W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne. Jeśliz jakiegośpowodu nie podadzą Państwo
danych osobowych ułatwiających kontakt (telefon, adres poczty elektronicznej) wykonanie naszych obowiązków
będzie znacznię utrudnionę.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Zgodniez RODO przysfuguje Państwu, prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikająaęgo z przepisu prawa, prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Pręzesa UODO (na afues Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 - 193 Warszawa).
Wnioski dotyczące Państwa uprawnień należy składać na adres Zarządca sp. z o.o., ul. Trembowęlska llC,04304 Warszawa lub na adres naszego biura obsługi klientów ul. Słowicza 45a, 02-170 Warszawa lub pocztą
elektroniczną na adres zarzadca@zarzadca.biz

Komu udostępniamy dane osobowe
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpraculące z naszą spółką wyłącznie w cęlu
wykonania zadań związanych zzarządem i administracją. Są to firmy ochroniarskie, firmy obsługujące systemy
monitoringu wizyjnego, kancelarie prawnę i windykacyjne, firmy oferujące systemy głosowania on-line, firmy
oferujące systęmy zarządzania np. WELES. Od naszych kontrahentów wymagamy wdrozenia i stosowania
odpowiednichzabezpieczeń organizacyjnych i technicznychzabezpieczających

powierzone danych osobowych,

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa danę osobowę przęz okręs ręalizacji zadatia, do którego danę osobowę
zostaĘ zebrane, a więc przęz czas administrowania l zarządzania nieruchomością wspólną albo do wycofania
zgody naprzetwarzanie w odniesięniu do danych, których podaniejest dobrowolnę.

Państwa dane osobowe gromadzone w wyniku wizyty naszej strony internetowej
Gromadzimy dane takię jak adresy lP Użytkownika, Cookies (tzw. ciasteczka), informacja
uą.tkownika. Poli§kę Cookies znajdą Państwo na naszej stronie https:llzar?adca.biz
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W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzonę zostaną odpowiednie modyfikacje w treści, o
czym poinformujemy na naszych stronach.
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