
Kilka słów o RODO 
25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu 
ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. 
Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, 
telefonicznego, pisemnego) jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne 
informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy 
Państwa dane osobowe. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JOLMAR Nieruchomości Sp. z o.o. 
Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, 
rzetelne i zgodne z przepisami. 
Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa 
regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych 
osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym 
standardom bezpieczeństwa informacji. 
 

Dlaczego i jak przetwarzamy państwa dane osobowe? 

 
Przy zawieraniu umowy/umów o Zarządzanie/Administrowanie nieruchomością wspólną 
będącą Państwa własnością  pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.: 
- nazwisko i imiona, 
- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, 
- numer kontaktowy oraz adres e-mail, 

- informacje z bazy ksiąg wieczystych potwierdzających Państwa własność lokalu i udziału 
części nieruchomości wspólnej,  
- nr NIP w przypadku wystawiania rachunków przez Wspólnotę na koszty utrzymania 
nieruchomości wspólnej i innych opłat. 
 
Powyższe dane są nam niezbędne do: 
a) Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu: 
– utrzymania poprawności działania usług, 
– zapewnienia jakości usług, 
– kontaktów w celu  poprawnego świadczenia usług. 
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług Zarządzania / Administrowania.  
b) Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu: 

– wystawiania i przechowywania naliczeń opłat, rachunków, 
– przechowywania informacji o sprawach poruszanych przez mieszkańców i właścicieli lokali,  
– przechowywania dokumentacji nieruchomości wspólnej, 
c) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów T-Mobile (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu: 

– ustalenia wysokości opłat wynikających z podjętych Uchwał, 
– prowadzenia i aktualizowania  spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w 
nieruchomości wspólnej, 
– prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  oraz  dokumentacji technicznej 
nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany, 
– sporządzanie rozliczeń,  
– dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. ze względu na zaleganie z opłatami ), 
– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi, 
 
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy po jej zakończeniu nie przetwarzamy w/w 
danych chyba, że przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych. 
 
 
 



 

Komu przekażemy państwa dane? 
Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę 
prawną. 
- Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). 
- Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Firmom świadczącym usługi kominiarskie, 

gazowe, elektryczne, firmom zajmującym się udostępnianiem portali internatowych tzw. 
portal do logowania klientów, bankom, Urzędom Skarbowym, Statystycznym, Miast i Gmin, 
oraz innym instytucjom Państwowym aby w naszym imieniu mogli kompleksowo 
Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług). 
- na każde żądanie innych Członków Państwa nieruchomości wspólnej jak i Zarządom 
Państwa nieruchomości.  
 

Zabezpieczenie przez utratą danych: 
 
Jednym z podstawowych elementów ochrony danych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa 
przed ich utratą. Częstotliwości wykonywania kopii bezpieczeństwa, określenie miejsca ich 
składowania, gwarantowanie ich bezpieczeństwa (ograniczony dostęp), przygotowanie 
środków sprzętowych i programowych do ich wykonywania, konfiguracja, monitorowanie a 
także określenie zakresu wykonywania tych kopii wykonujemy poprzez zapisanie danych na 
dysku zewnętrznym raz na miesiąc. Dostęp do w/w danych zapisanych na dysku 
zewnętrznym dostępne są tylko i wyłącznie dla pracowników naszej firmy a zabezpieczone 
są hasłem dostępu.  
 
 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych? 
 
- Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, 

uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. 
- Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

po ustaniu stosunku umownego - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez 
uzasadnionych podstaw prawnych. 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych 
wyłącznie do ich przechowywania. 
- Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz kopii danych. 
- Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam 

przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile 
będzie to technicznie możliwe. 
 
Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów 
prawa. 
 
Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych: 
- w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub 

interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą 
istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 
 



Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą 
Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we 
wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu 
wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane. 
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego 
kanału komunikacyjnego: 
� wysyłając e-mail na adres: 

– jolantadecnieruchomosci@gmail.com 
– biurojolmar@gmail.com 
� wysyłając na adres korespondencyjny: JOLMAR Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Waniliowa 

44, 62-023 Kamionki  
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
prawa. 
Znajdą nas Państwo pod adresem: JOLMAR Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Waniliowa 44, 62-

023 Kamionki 


