KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 1,3,5 (zwany dalej „Administratorem”), który
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 1,3,5 (tj.
Administrator Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z
siedzibą w Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z
powyższym, do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we
Wspólnocie służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny:
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 4 (zwany dalej „Administratorem”), który
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 4 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla
realizacji celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 6 (zwany dalej „Administratorem”), który
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 6 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10 (zwany dalej „Administratorem”), który
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10 (tj.
Administrator Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z
siedzibą w Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z
powyższym, do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we
Wspólnocie służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny:
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla
realizacji celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Bydgoskiej 17 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej 17 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Bydgoskiej 19 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej 19 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Bydgoskiej 19 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej 19 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Bydgoskiej 23 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej 23 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Bydgoskiej 23A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej 23A (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Bydgoskiej 25 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bydgoskiej 25 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 40 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 40 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 59 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 59 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 61 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 61 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 73 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 73 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 160-162 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 160-162 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 164-166 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 164-166 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 176-178 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 176-178 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 176-178 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 180-182 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 184-186 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 184-186 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 188-190 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 188-190 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chełmińskiej 192-194 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chełmińskiej 192-194 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
al. Chełmońskiego 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Chełmońskiego 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
al. Chełmońskiego 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Chełmońskiego 3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
al. Chełmońskiego 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Chełmońskiego 5 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chopina 25 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 25 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chopina 30-40 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 30-40 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chopina 31 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 31 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Chopina 33 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 33 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Czarnieckiego 14 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czarnieckiego 14 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Czarnieckiego 16 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czarnieckiego 16 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Jeziorna 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Jeziorna 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Jeziorna 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Jeziorna 2 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Łąkowa 13 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Łąkowa 13 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Pomorska 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Pomorska 5 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Pomorska 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Pomorska 8 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

f. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
g. przenoszenia danych,
h. wniesienia sprzeciwu,
i. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
j. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Pomorska 10 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Pomorska 10 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Droga Mazurska 13 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Droga Mazurska 13 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Hallera 45 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Hallera 45 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Hallera 47 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Hallera 47 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Hallera 50 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Hallera 50 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Hallera 79-85 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Hallera 79-85 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ikara 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ikara 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kalinkowej 72-74 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kalinkowej 72-74 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Stefana Kasprzyckiego 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Kasprzyckiego 1 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Stefana Kasprzyckiego 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Kasprzyckiego 3 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Stefana Kasprzyckiego 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Kasprzyckiego 5 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Janusz Korczaka 25 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Janusza Korczaka 25 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Kustronia 28 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Kustronia 28 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Libelta 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Libelta 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Libelta 13 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Libelta 13 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Lotniczej 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lotniczej 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Władysława Łęgi 12 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Łęgi 12 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Narutowicza 18 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Narutowicza 18 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Narutowicza 24 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Narutowicza 24 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Narutowicza 33 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Narutowicza 33 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Parkowej 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Parkowej 14,14A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 14,14A (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Parkowej 40 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 40 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Pocztowej 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pocztowej 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Podhalańskiej 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Podhalańskiej 1 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Podhalańskiej 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Podhalańskiej 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Prusa 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Prusa 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Prusa 18 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Prusa 18 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Pruszyńskiego 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pruszyńskiego 2 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Pruszyńskiego 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pruszyńskiego 4 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Puszkina 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Puszkina 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Puszkina 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Puszkina 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Puszkina 6 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Puszkina 6 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Puszkina 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Puszkina 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Puszkina 10 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Puszkina 10 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ludwika Rydygiera 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludwika Rydygiera 3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ludwika Rydygiera 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludwika Rydygiera 5 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Smoleńskiego 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Smoleńskiego 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Jana III Sobieskiego 8A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Sobieskiego 8A (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Józefa Smoleńskiego 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Smoleńskiego 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
Alei Sportowców 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei Sportowców 4 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
Alei Sportowców 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei Sportowców 8 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
Alei Sportowców 12 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei Sportowców 12 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Śniadeckich 24 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śniadeckich 24 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Śniadeckich 30 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śniadeckich 30 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Śniadeckich 40 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śniadeckich 40 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tetmajera 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tetmajera 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tetmajera 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tetmajera 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tytoniowej 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tytoniowej 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tytoniowej 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tytoniowej 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tytoniowej 6 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tytoniowej 6 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Zacisznej 7 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisznej 7 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ziemi Chełmińskiej 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziemi Chełmińskiej 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ziemi Chełmińskiej 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziemi Chełmińskiej 3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ziemi Chełmińskiej 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziemi Chełmińskiej 3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Ziemi Chełmińskiej 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Żeromskiego 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
Alei 23 Stycznia 52 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei 23 Stycznia 52 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
Alei 23 Stycznia 54 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei 23 Stycznia 54 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
Alei 23 Stycznia 56 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei 23 Stycznia 56 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Dworcowej 8,10,12 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 8,10,12 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Dworcowej 23-25 – Moniuszki 25 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 23-25 – Moniuszki 25 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Focha 6/8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Focha 6/8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Focha 12 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Focha 12 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Groblowej 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Groblowej 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Groblowej 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Groblowej 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kościelnej 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Starej 13 – Kościelna 30 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Starej – Kościelna 30 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Starej 13 – Kościelna 30 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Starej – Kościelna 30 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Królewska 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królewska 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Królewska 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królewska 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kwiatowej 18 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kwiatowej 18 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Mickiewicza 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Mickiewicza 23 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 23 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Mickiewicza 24 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 24 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Mickiewicza 26 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 26 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Mickiewicza 36 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 36 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Moniuszki 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Moniuszki 23 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 23 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Murowej 18 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Murowej 18 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Pańskiej 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pańskiej 1 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Rybackiej 25,25A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rybackiej 25,25A (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Rybackiej 27 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rybackiej 27 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Rybackiej 27C, 27D (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rybackiej 27C, 27D (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Rynek 3/5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 3/5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Rynek 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Sienkiewicza 11 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 11 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Curie-Skłodowskiej 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Curie-Skłodowskiej 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Curie-Skłodowskiej 15 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Curie-Skłodowskiej 15 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Curie-Skłodowskiej 16 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Curie-Skłodowskiej 16 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Starej 15 – Tkackiej 1/3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Starej 15 – Tkackiej 1/3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Starorynkowej 2/4 - Kościelnej 14 (zwany dalej „Administratorem”), który
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Starorynkowej 2/4 - Kościelnej 14 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Szewskiej 2/4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szewskiej 2/4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Szkolnej 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Szkolnej 7 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 7 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Toruńskiej 2/4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 2/4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Toruńskiej 6 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 6 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Toruńskiej 16 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 16 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Toruńskiej 19 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 19 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Włodka 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Włodka 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Wybickiego 9 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wybickiego 9 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Wybickiego 27 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wybickiego 27 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Zamkowej 15 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 15 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Dąbrówki 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dąbrówki 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Dąbrówki 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dąbrówki 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Dąbrówki 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dąbrówki 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Dąbrowskiego 15 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dąbrowskiego 15 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Edwarda Stachury 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Edwarda Stachury 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Edwarda Stachury 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Edwarda Stachury 2 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Edwarda Stachury 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Edwarda Stachury 3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Edwarda Stachury 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Edwarda Stachury 4 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Elbląskiej 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elbląskiej 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Elbląskiej 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elbląskiej 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Elbląskiej 6 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elbląskiej 6 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Elbląskiej 7 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elbląskiej 7 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Fortecznej 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fortecznej 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Fortecznej 18 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fortecznej 18 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Karabinierów 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karabinierów 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Karabinierów 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karabinierów 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Karabinierów 6C (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karabinierów 6C (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kilińskiego 2A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kilińskiego 2A (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
12. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
14. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
15. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
17. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
18. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kilińskiego 9 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kilińskiego 9 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kościuszki 66 – Kilińskiego 11 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 66 – Kilińskiego 11 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kościuszki 35 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 35 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kościuszki 49 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 49 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Kruszelnickiego 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruszelnickiego 1 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 1A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 1A (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 13, 13A, 13B (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 13, 13A, 13B (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 19 – Forteczna 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 19 – Forteczna 1 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 25-27 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 25-27 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 30A (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 30A (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 33 – Kilińskiego 1 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 33 – Kilińskiego 1 (tj. Administrator
Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym,
do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie
służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o.
przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 68 – Kruszelnickiego 2/4 1 (zwany dalej „Administratorem”), który
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 68 – Kruszelnickiego 2/4 (tj.
Administrator Pani/Pana danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z
siedzibą w Grudziądzu celem przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z
powyższym, do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we
Wspólnocie służy następujący adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny:
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 70 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 70 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 72 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 72 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 73 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 73 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 74-80 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 74-80 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 75 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 75 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 77 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 77 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Legionów 92 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 92 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Łyskowskiego 35 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łyskowskiego 35 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Nadgórnej 69 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nadgórnej 69 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Piastowskiej 2 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 2 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Piłsudskiego 44-50 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piłsudskiego 44-50 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Pułaskiego 8
(zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Pułaskiego 22 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 22 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Roty Grudziądzkiej 10 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roty Grudziądzkiej 10 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Milczewskiego-Bruna 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Milczewskiego-Bruna 3 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Milczewskiego-Bruna 9 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Milczewskiego-Bruna 9 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Słowackiego 8 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 8 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Słowackiego 19 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 19 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Słowackiego 29 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 29 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Słowackiego 31 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 31 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Słowackiego 33-35 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 33-35 (tj. Administrator Pani/Pana
danych) powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tczewskiej 3 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tczewskiej 3 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Tczewskiej 5 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tczewskiej 5 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Wąskiej 22-24 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wąskiej 22-24 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Zaułek 4 (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zaułek 4 (tj. Administrator Pani/Pana danych)
powierzyła Pani/Pana dane MPGN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem
przetwarzania ich w imieniu Wspólnoty. W związku z powyższym, do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie służy następujący
adres: rodo@mpgn.pl lub adres korespondencyjny: MPGN Sp. z o.o. przy ul. CurieSkłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz.
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. prawidłowej obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej, m.in. naliczanie
i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości, media,
windykacja należności
b. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje
Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
z siedzibą przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
c. organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach
związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
d. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych
z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych
Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest obsługa Pani / Pana
w zakresie wykonywanych zadań.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji
celów statutowych i ustawowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

