
Polityka prywatności  

 

I. Dane Administratora Danych Osobowych 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu przy  
ul. Rybaki 18a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218977, zwana dalej 
„MPGM S.A.” jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych 
Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Kontakt z MPGM S.A. w sprawie ochrony danych 
osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mpgm.poznan.pl 

 

II. Cele przetwarzania danych 

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez MPGM S.A.  
w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony 
www.mpgm.poznan.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników 
do wykonywania czynności m.in. takich jak kontakt poprzez formularz kontaktowy, zgłoszenie awarii lub 
korzystanie z elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańców. Wszelkie nasze działania oraz Polityka 
prywatności podlegają aktualnym przepisom prawa, m.in. obowiązującym w zakresie ochrony danych  
w szczególności RODO. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych:   

 Rejestracja konta i korzystanie z serwisu elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańców  
(e-BOM). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się pod 
adresem: https://e-bom.mpgm.poznan.pl/rodo.php  
 

 Obsługa zgłoszeń m.in. dotyczących awarii lub innych zgłoszeń, w sprawie których podjęto 
dobrowolny kontakt z MPGM S.A. przez dedykowany do tego formularz kontaktowy. Szczegóły 
dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się poniżej:  

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), ul. Rybaki 18a, jest to jednocześnie adres do 
korespondencji. Istnieje możliwość skontaktowania się  
z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iod@mpgm.poznan.pl Dane osobowe 
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie 
interesu administratora w celu obsługi i realizacji utworzonego zgłoszenia w formularzu 
kontaktowym oraz przyjęcia zgłoszenia o awarii celem jej usunięcia lub innej treści zgłoszenia  
w sprawie, którego podjęto dobrowolny kontakt z administratorem, a także ustalania, obrony 
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Kategoriami odbiorców danych są: podwykonawcy 
usług naprawczych, wspólnoty mieszkaniowe, inne podmioty, wobec których istnieje obowiązek 



pocztowe. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku 
prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania 
terminu przedawnienia ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń administratora. Każda 
osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich 
danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda 
osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody w dowolnym 
momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuje się o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy, 
a także jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Niepodanie danych może 
spowodować brak zawarcia umowy, a w konsekwencji niewykonanie usunięcia awarii. Dane 
osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 MPGM S.A. może także wykorzystywać zgromadzone dane do celów analitycznych  
i badań statystycznych pod kątem poprawy działania dostępnych usług lub funkcjonalności, które 
występują na stronie www.mpgm.poznan.pl czy do oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb 
użytkowników. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się 
poniżej: 
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), ul. Rybaki 18a, jest to jednocześnie adres do 
korespondencji. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za 
pośrednictwem adresu: iod@mpgm.poznan.pl Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora w 
celach analitycznych i statystycznych pod kątem poprawy działania dostępnych usług lub 
funkcjonalności, które występują na stronie www.mpgm.poznan.pl oraz dla celów oszacowania 
głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników strony internetowej administratora. 
Kategoriami odbiorców danych mogą  być:  podmioty świadczące usługi informatyczne w tym 
hostingowe i obsługi strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne, inne podmioty, 
wobec których może zaistnieć obowiązek udostępnienia danych (m.in. organy ścigania, organy 
wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne). Dane te są przetwarzane w ramach bieżących 
działań administratora, lecz nie dłużej, niż przez okres 12 miesięcy  od otrzymania informacji. Po 
tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą 
pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Dane będą 
przechowywane do momentu wniesienia ewentualnego sprzeciwu lub ustania terminu 
przedawnienia ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora. 
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do 
swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 



3.  Z kolei „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania strony MPGM S.A. i treści  ze 
strony internetowej MPGM S.A., za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych  
i innych witryn internetowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania 
Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych 
lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Brak zgody na te pliki cookies nie 
spowoduje braku możliwości korzystania z serwisu. 

4. Na stronie internetowej znajduje się zewnętrzny link do naszej strony na Facebooku. Korzystając 
z tego linka Użytkownik opuszcza stronę internetową MPGM S.A. Informujemy, że można 
komunikować się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się do 
serwisu Facebook).  

5.  MPGM S.A,  nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub strony serwisów 
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu 
gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania 
i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw 
oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się  
z informacją o ochronie danych oraz politykami  prywatności poszczególnych dostawców (np. 
Google, Facebook). 

6.  Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na 
Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie pojawi się okno mówiące o wyrażeniu zgody 
na wykorzystywanie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania Plików 
cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce 
internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać 
powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Ustawienia 
można zmienić w dowolnej chwili, a wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies jest 
całkowicie dobrowolne.  

 
7. Każdy ma prawo do wyłączenia lub ograniczenia wykorzystywania plików cookies  

na Państwa urządzeniu może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. 
w postaci dłuższego okresu ładowania się strony lub ograniczeń  
w korzystaniu z jej funkcjonalności. 

 
IV. Uprawnienia podmiotów danych 

 
1. Informujemy, że posiada Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych; 
 sprostowania danych osobowych; 
 usunięcia danych osobowych; 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 przenoszenia danych osobowych. 

2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 



wymogami bezpieczeństwa i  standardami ochrony prywatności. 
7. Uprzejmie informujemy, że w związku z korzystaniem z narzędzia Google Analytics może dochodzić 

do profilowania.  
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
9. Na stronie internetowej MPGM S.A. mogą być zamieszczane informacje marketingowe o swoich 

usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora 
polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych 
akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw  
i wolności użytkowników, użytkownicy mogą się spodziewać otrzymywania treści o takiej  
lub podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty 
na stronie internetowej MPGM S.A. 

10. MPGM S.A. może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług 
swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. 

11. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach 
marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi współpracuje. Jednocześnie 
działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność 
tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na 
tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
osobowych w celach marketingowych. 
 
 

 
 


