
                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr 4  R.N.     
                                                                                                           SM „Połaniec”  z dnia 31.07.2018r..

                                          ANEKS  Nr 1/2018  
z dnia 31.07. 2018r.

do Regulaminu świadczeń usług telekomunikacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Połaniec” w Połańcu
                                                                           § 1

Zmienia się dotychczasową treść punktu 7.11 lit.e Regulaminu  nadając  mu brzmienie  :

e. „pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w 
postępowaniu sądowym,  a także o prawie dochodzenia roszczeń przed Prezesem Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na drodze pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich,”

                                                                             § 2

 Zmienia się dotychczasową treść punktu 11 , który otrzymuje  brzmienie:    

   
11.1  Administratorem  danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” z siedzibą w   
         Połańcu,   ul. Hugona Kołłątaja 1/5A nr KRS 0000022569, tel.: 15 8650 290, e-mail:  
         sekretariat@smpolaniec.com.pl     w myśl 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) z dnia 27 kwietnia 
        2016r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1)
11.2  Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy o  świadczenie usługi telewizji kablowej,
         archiwizacji, sprzedaży produktów i usług, na potrzeby działań marketingowych
         oraz na potrzeby analiz gospodarczych i sprawozdawczych na podstawie prawnej: Ustawa
         o Spółdzielniach Mieszkaniowych, art. 6 Rozporządzenia i Ustawy z dn.16.07.2004. Prawo 
         Telekomunikacyjne
11.3  Dane osobowe będą   przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę  
          prawną i interes prawny;
11.4  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów objętych umową;
11.5  Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
         osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
          przetwarzania lub o prawie do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
         do przenoszenia danych;
11.6  Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11.7  Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy;

11.8  Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencja  niepodania danych 
          jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań  ustawowych i statutowych.”

                                                                              § 3

Pozostała część Regulaminu  nie ulega zmianie.

                                                                      § 4
Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem  12.09.2018r.
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