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INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PRZESYŁANIA FAKTUR, 
FAKTUR KORYGUJĄCYCH ORAZ DUPLIKATÓW FAKTUR W FORMIE 

ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „DĄB” 
 
 
Jeżeli jest Pani/Pan odbiorcą usługi wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb” w Szczecinie lub jest Pani/Pan reprezentantem osoby prawnej, 
bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osobą wskazaną do 
kontaktu przez podmiot, który korzysta z usług Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w ww. zakresie, 
uprzejmie prosimy o zapoznanie się treścią poniższych informacji dotyczących przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych.  
 
1) Zakres danych: W większości przypadków zbieramy następujące kategorie danych: dane 

identyfikacyjne (imię, nazwisko, ewentualnie firmę/podmiot, którą Pani/Pan reprezentuje, 
pełnioną funkcję/stanowisko, adres e-mail lub numer telefonu), adres zamieszkania, bądź adres 
lokalu, którego dotyczy usługa, nr NIP albo nr PESEL.  
W przypadku pełnomocników lub osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej możemy dodatkowo przetwarzać numer 
PESEL, dane dokumentu tożsamości lub dane adresowe w celu identyfikacji Pani/Pana jako 
osoby uprawnionej do reprezentacji Strony.  

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Dąb” z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 71A, 70-783 Szczecin, wpisana do Rejestru Szczecin-
Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000075229, NIP: 8520407568, (SM Dąb). 

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych SM „Dąb”: Mogą Państwo skontaktować się 
z inspektorem ochrony danych SM „Dąb” pod adresem e-mail dpo@smdab.szczecin.pl 

4) Cele i podstawa przetwarzania: 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu realizacji na Pani/Pana rzecz lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje lub na rzecz 

którego Pani/Pan działa usługi związanej z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie 
elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), 

b) w celu realizacji obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji, wynikającego 
z przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO), 

c) na podstawie tzw. prawnie uzasadnionych interesów SM „Dąb” wynikających z konieczności 
prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Stron Umowy, w celach 
realizacji kontaktu z osobą nam wskazaną, dochodzenia ewentualnych roszczeń 
przysługujących SM „Dąb” i w stosunku do SM „Dąb” lub obrony przed tymi roszczeniami 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi wystawiania i przesyłania 
faktur w formie elektronicznej, dokonania rozliczeń finansowych, w celu archiwizacji 
dokumentacji związanej z realizacją usługi oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń 
przysługujących SM „Dąb” i w stosunku do SM „Dąb”. 

5) Odbiorcy danych: odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z SM „Dąb” w zakresie 
wdrożenia oraz obsługi systemów teleinformatycznych.  

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, 
aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 
możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SM „Dąb” 
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu 
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wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać 
przez okres nie dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego 
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 

11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa 
zgodę w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie na 
adres SM „Dąb” lub elektronicznie, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym 
uprzednio wyrażoną zgodą. 


