
Administrator danych osobowych – Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, informuje  
o potencjalnej możliwości naruszenia ochrony danych osobowych, stosownie do wymogów zawarte art. 34 ust. 1 
w związku z ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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: RODO). 
Potencjalne naruszenie może dotyczyć Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres członkowski 
zamieszkania, numeru członkowskiego. 
Powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury. 
PSM w Chrzanowie informuje, iż istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do ww. danych osobowych i zapoznania 
się z ich treścią. 
Możliwymi konsekwencjami ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych jest nieuprawnione 
wykorzystanie danych osobowych m.in. w celu: 

 głosowania na Walnym Zgromadzeniu PSM w Chrzanowie przez pełnomocnika, który będzie posiadał 
Państwa dane osobowe,  

 wyłudzania Państwa dalszych danych osobowych poprzez kierowanie korespondencji na Państwa adres, 
 kierowania do Państwa niezamawianej korespondencji. 

Zasadniczo zakres danych, który potencjalnie mógł zostać udostępniony osobom nieuprawnionym nie powoduje 
niebezpieczeństwa zaciągania na Państwa osobę kredytów, pożyczek i innych obciążeń finansowych. Mogą 
Państwo sprawdzać swoją sytuację finansową m.in. poprzez: 

 założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej do sprawdzania swojej aktywności 
kredytowej (np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - https://big.pl, Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. - https://www.bik.pl, , Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
- https://krd.pl, Serwis CHRONPESEL strona https://www.chronpesel.pl). Jeśli stwierdzą Państwo 
jakichkolwiek nieprawidłowości – należy zgłosić faktu organom ścigania; 

Dodatkowo zaleca się: 
 zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem 

Internetu czy telefonu; 
 dokonanie samodzielnego zgłoszenia faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu 

zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”. 
 

Administrator danych osobowych w celu wyjaśnienia potencjalnego naruszeniu ochrony  danych osobowych 
współpracuje z uprawnionymi organami oraz podjął działania w celu zminimalizowania ewentualnych 
negatywnych skutków tego naruszenia   
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Hyla, 
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, e-mail: 
iod@psm-ch.pl . 
 


